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Lasiet tīmeklī! 
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Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2012. gada Ziemsvētku numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 7. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai –  redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: 596 Middlesex Ave., Metuchen, 

NJ 08840, USA., tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Mīļie tautieši, 
cienījamās dā -
mas, godātie 
kungi! 

Ir pagājuši 94 
gadi kopš neat-
ka  rīgas Latvijas 
dibināšanas. 18. 

no   vembrī mēs at  skatāmies uz 
padarīto, izvēr  tē  jam pagātnes 
notikumus un reizē arī vērtējam 
savu ceļu nā  kotnē.

Pagājušais gads Latvijai ir bijis 
ļoti veiksmīgs. Latvija ir iegu -
vusi plašu pazīstamību pasaulē 
ar savu veiksmīgo krizes pārva-
rē šanu un tiešām ir sasniegusi         
la  bus rezultātus ekonomiskajā 
plāksnē, būdama visstraujāk au -
gošā ekonomika Eiropas Sa  vie-
nībā.

Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 
uzruna ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem

RĪGĀ SVĒTKU DIENĀS
(Foto: Imants Urtāns)

Mums ir arī jāizvērtē jautāju-
mi, kas  smagi būs nākotnē. Tas 
ir vēl lielais bezdarbs, demogra-
fiskā situācija, kas cieši saistīta        
ar iedzīvotāju novecošanu, un it 
sevišķi emigrācija. Emigrācija ir 
cieši saistīta ar katra cilvēka spēju 
pietiekami nopelnīt, lai varētu 
nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi. 
Šeit mums ir nekavējoties jāat-
rod pareizākie risinājumi jau 
tuvākajā nākotnē. Un šādas ie -
spē jas mums ir, tās ir mūsu ie -
spējas un pazīstamība pasaulē, it 
sevišķi zemēs, kas līdz šim nav 
bijušas aktīvas sadarbībā ar         
mū su zemi, t. i., Centrālāzija un 
Afri kas valstis. Šis ir milzīgs po -
tenciāls, kuŗu izmantojot mēs 
varam iet uz priekšu.

 Šajā svētku reizē es gribētu 

pateikties jums visiem par  Lat-
vijai sniegto atbalstu,  īpaši šajā 
momentā, kad pasaulē notiek 
ļoti lielas pārmaiņas. Ikkatrs     
jūsu atbalsts, ikviens priekšli-
kums un piedāvājums, kā rīko-
ties, būs ļoti, ļoti svarīgs. Arī šī 
jūsu kopā  sanākšana ir skaidra 
zīme, ka jūs atceraties Latviju, 
do  mājat par to un skatāties, ko 
palīdzēt, lai mūsu nākotne būtu 
veiksmīga un katrs, kas jebkuŗā 
brīdī vēlētos  atgriezties Latvijā, 
to varētu arī reālizēt. Es gribētu 
jums novēlēt svētkos labu vese-
lību, prieku un turpmāko sadar-
bību ar Latviju, novēlot Latvijai 
stipru vietu gan Baltijā, gan Ei -
ropā un visā pasaulē.

Paldies jums!
Dievs, svētī Latviju!

Gaismas festivāla „Staro Rīga” 
laikā no 15. līdz 18. novembrim  
uz Latvijas Okupācijas mūzeja 
fa  sādes bija skatāma gaismas 
pro jekcija „Riekstu kalns”. Tā 
iezīmēja Okupācijas mūzeja pa -
 gaidu mājvietu Raiņa bulvārī 7, 
kur valsts svētku laikā norisi nā-
jās jauniešu filmu nedēļa „Zie-
meļu gaismas stāsti”.

„Riekstu kalns” ir veltījums se -
        najai vendu ciltij. Šo lībiešiem 

Jaunieši lāpu gājienā 18. novembŗa vakarā

Latvijas Okupācijas mūzejs pirmo reizi 
piedalījās gaismas festivālā „Staro Rīga”

rad  niecīgo tautu 10. gadsimtā 
kurši padzina no Kurzemes. Rī -
gā, mūsdienu Esplanādes vietā, 
ne tālu no Okupācijas mūzeja pa   -
gaidu mājvietas Raiņa bulvārī, 
vēl pirms krustnešu ierašanās 
atradās vendu pilskalns – vācu 
chronikās minētais Senais kalns. 
12. gadsim tā vendi apmetās ta -
ga dējās Cēsu pilsētas vietā – 
Rieks tu kalnā ne  tālu no ordeņa 
pilsdrupām. Vairāk par vendiem 

Nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa dodas (no kr.) LR Augstākās tiesas priekšsēdis I. Bičkovičs, 
Saeimas priekšsēde S. Āboltiņa, Valsts prezidents A. Bērziņš un Ministru prezidents V. Dombrovskis

nekas daudz nav zi  nāms, tie iz -
zuda vēstures tumsā, pakāpenis ki 
asimilējoties starp latviešiem. 
Vienīgā liecība, kas par viņiem 
saglabājusies, ir Cēsu vā  ciskais 
nosaukums Wenden. Pro jekta 
idejas autori – Astra Zold nere 
un „Vētras saites”. 

Projektu financēja Central 
Baltic Interreg IV A Programme 
2007-2013, Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrība un Rīgas dome.
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: rigaven@aol.com

LAIKS PALIEK VĒSĀKS.
BRAUKSIM KUR VIENMĒR SILTA SAULE SPĪD!

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $25,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Vai esam pieņēmuši 
jauniebraucējus?

Pagājuši jau vairāk nekā 20 ga  du, 
kopš Latvijā atjaunota neatkarība. 
Šajā laikā gan Ņujorkā, gan citur 
ASV ieradušies daudzi jaunie brau-
cēji no Latvijas. Gadiem ritot, viens 
otrs jauniebraucējs atkal atgrie-
zies mājās, citi vēl dosies, bet ir 
un būs palicēji. Viņi apmeklē lat-
viešu sarīkojumus, iesaistās citos 
mūsu sabiedrības pasākumos, 
sūta bērnus latviešu skolā. Manu-
prāt, varam būt priecīgi, ka viņi 
papildina mūsu rindas, bet rei-
zēm arī dzirdam: „Viņi pie mums 
nenāk, viņi neiesaistās“ vai „Viņi 
mums neko nedod.“ 

Viņi atšķiŗas no mums, trimdā 
uzaugušiem, bet, ja viņi nāk pie 
mums, tas nozīmē, ka viņu vēlas 
saglabāt latvietību, tātad mums 
vajadzētu viņus pieņemt. Un tas 
notiek. Tomēr nepietiek, ka viņus 
sveicinām, ienākot pa durvīm un 
priecājamies, ka viņi piedalās. Mums 
viņi jāiesaista organizācijas va  dī  bā, 
jo, piedaloties darbības plānošanā, 
viņi ciešāk iesaistīties mūsu sa  bied-
rībā. Tad mēs arī labāk izpratīsim 
jauniebraucēju vēlmes un vaja dzī-
bas. Kaut viena jauniebraucēja iesais-
tīšana organizācijas vadībā būs pa -
mudinājums citiem, kuŗi varbūt 
līdz šim kautrējās, kļūt aktīvā kiem. 
Mēs esam pieraduši pie savām 
tradicijām, bet jāsagatavojas mai-
 ņām, tas mūsu sabiedrībā būtu 
liels solis. Nav jau viss jāmaina – to 
var darīt pakāpeniski un pēc vaja-
dzības. Protams, ne katrs jaunie -
braucējs (tāpat kā ne visi bijušie 
trimdinieki) nav piemērots sabied-
riskam darbam. Taču blakus, ple  cu 
pie pleca ne tikai baznīcas solos 
sēžot un kopā ar jaunajiem nesot 
galdus, bet arī aicinot un mudinot 
viņus piedalīties pilnsapulcēs un 
sēdēs, mēs jauniebraucējus būsim 
pieņēmuši. Ja ne citādi, būsim uz -
labojuši savu latviešu valodu. Jaun  -
iebraucēji arī taktiski jāpamāca, ka 
jāpieņem nākamie, kuŗi ierodas. Jau 
Rainis teica: pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Juris Bļodnieks  

Atvadas no Ceļa 
Biedra

Ceļa Biedrs mūs pavadījis ilgāk 
par pusgadsimtu. Taču laiki mai-
 nās, iespiestā vārda lasītāju pul-
ciņš sarūk, un pēc šī numura 
Ceļa Biedru vairs nesagaidīsim.

Par Ceļa Biedra sākumu var 
uzskatīt māc. Osvalda Gulbja iz -
doto mēnešrakstu Mājas Draugs 
(1949-1955). Pēc tam māc. Os -
valds Gulbis turpināja izdot mē -
nešraksta ar nosaukumu Ceļa 
Biedrs – Mēnešraksts kristīgās dzīves 
veicināšanai. Pirmais Ceļa Biedrs 
numurs izdots 1956. gada janvārī.

Kopš ceturtā numura, 1956. ga -
da aprīlī Ceļa Biedrs redaktora 
pienākumus uzņēmās māc. Jānis 
Strautnieks. Izdevumā bija teolo-
ģiski raksti, vēsturiski apskati par 
Baznīcu dažādos vēstures posmos, 
raksti par mūsu garīdznieku sa -
sniegumiem, jubilejām, reliģiski 
dzejoļi un raksti par atsevišķām 
draudzēm.

Pēc māc. Edgara Ķiploka raksta 
par Bībeles lasīšanas nozīmi sāka 
ievietot norādes uz Bībeles pantiem 
ikdienas lasīšanai. Kopš 1957. gada 
Ceļa Biedra pielikumā atrodami 
Bībeles panti visam gadam. 

Kopš 1966. gada Ceļa Biedrā 
sāka ievietot trimdas un dzim-
tenes Baznīcu ziņas; prāv. A. Vein-
berga pārskats par LELDAAs 
ģenerālsapulci Klīvlandē, 1970. 
gadā sāka ievietot Baznīcas virs-
valdes ziņojumus un pārskatus. 
Pielikumā 1974. gadā publicētas 
LELDAAs Baznīcas Ziņas.

Pēc LELBAs dibināšanas 1975. 
gadā sāka ievietot LELBAs ap -
gabalu, pārvaldes un nozaŗu zi -
ņas un statistikas pārskatus. Ir arī 
raksti par luterāņu Baznīcām 
ASV un Kanadā.

No 1979. gada pielikumā sāka 
ievietot LELBAs apgādā pērkamo 
grāmatu katalogu. Vairākos izde-
vumos atrodamas jaunas dziesmas 
un komponētās mūzikas notis.

Māc. Jānim Strautniekam 1984. 
gadā aizejot mūžībā, piecus nu -
murus izdeva pagaidu redaktori: 
māc. Herberts Jesifers un māc. 
Edgars Ķiploks. 

Kopš 1985. gada Ceļa Biedra re -
daktora pienākumus uzņēmās 
prāv. Arturs Voitkus. Viņa dar bī-
bas laikā biežāk parādījās ziņas 
par notikumiem citās Baznīcās, 
dažos numuros bija arī lasītāju 
vēstules. Prāv. A. Voitkus rediģēja 
Ceļa Biedru līdz sava mūža bei  gām 
1991. gadā. Šajā laikā Ceļa Bieds 
iznāca desmit reižu gadā vairāk 
nekā 3500 eksemplāru metienā.

Nākamos trīs mēnešus Ceļa 
Biedru izdeva māc. H. Jesifera va -
  dītais LELBAs apgāds un kopš. 
1991. gada maija-jūnija numura 
redaktora darbu uzņēmās māc. 
Eduards Putniņš. Veselības trau-
cējumu dēļ 1996. gada septembrī 
viņš lūdza Veltu Pelci pārņemt 
redaktora darbu. 

Redaktores darbu 2001. gadā uz -
 ņēmās māc. Indra Skuja-Grīsle 
ar mērķi bremzēt abonentu skaita 
(1800) samazināšanos. Viņa nepub-
licēja jau citos izdevumos iespies-
tās zinas. Parādījās vairāk rakstu 
un ziņu no Latvijas un arī Redak-
tores sleja. 

Mācītājai I. Skujai-Grīslei at  sā -
kot mākslas studijas, 2004. gada 
janvārī Ceļa Biedra rediģēšanu 
sāka māc. Viesturs Bambans. 
Arvien vairāk mūsu mācītājiem 
aizejot mūžībā, Ceļa Biedram ra -
dās jūtams garīgo rakstu autoru 
trūkums, tāpēc arvien vairāk tika 
ievietoti no Latvijas publikācijām 
pārņemti raksti, gaŗi apraksti par 
ārmisijas darbu Indijā (tostarp 
pilnīgi ziedotāju saraksti) un in -
tervijas, galvenokārt ar dažādām 
personām Latvijā. Rēgulāri pub-
licēja mūsu garīdznieku dzim-
šanas un ordinācijas datumus, 
Bi  rutas Grāmatu galdā dabūjamās 
reliģiskās grāmatas, bija plaša 
informācija par Ceļā Biedra abo-
nēšanu, kas gan piepildīja lappu-
ses, bet paātrināja lasītāju sama-
zināšanos: 2005. gadā vēl bija 962 
abonenti, bet 2011. gadā sa  mak-
sāto eksemplāru skaits tikai 418. 

Jau vairākus gadus abonenti 
vairs ne tuvu nespēja segt pub-
likācijas izdevumus. Piemaksas 
ņēma no kādreizējā LELBAs ap -
gāda fonda, kas tagad ir izsmelts.

Par Ceļa Biedra likteni nevaram 
vainot redaktorus. Redaktori 
nespēj uzburt autorus jauniem 
rakstiem. Laikiem mainoties, 
mainījies arī, ko un kādā veidā 
cilvēki lasa, ja vispār vairs lasa.

Juris Pūliņš

Mīļie tautieši! 
Mēs, jauna latviešu ģimene ar 

četrus gadus vecu bērnu, esam 
palikuši bez dzīvesvietas, mē  be-
lēm un sadzīves priekšmetiem! 
Labi zinām, ka citas ģimenes vie-
 suļvētrā cietušas vēl vairāk. Vēla-
mies lūgt atsaukties kādu, kas va -
rētu izīrēt dzīvokli, varbūt kādam 
zināms, kas meklē īrniekus. Mums 
jāatrod jauna mājvieta Bruklinā, 
varētu būt arī Brighton Beach vai 
tās apkaimē, jo mūsu dēliņš mā  cās 
Manhattan Beach skolā. Lūdzu 
rakstīt: lauma.bilane@inbox.lv 

Ticu, ka mēs visi kopā spēsim 
cits citu atbalstīt un palīdzēt, lai 
pēc iespējas ātrāk atgrieztos ie -
rastais dzīves ritms. Jau iepriekš 
pateicos! 

Lauma Bilāne
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LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses: 
Rasma Adams 1292 S. Kimona Dr. Clearwater, 
Fl. 33764, USA.

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

2013. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18,00 .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,50
  par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................

Vārds, uzvārds .....................................................................................

Adrese ...................................................................................................

................................................................................................................

Tālr.: .......................................  E-pasts ...............................................

Amerikas latviešu apvienības 
valdes priekšsēde Anita Bata-
raga un ģenerālsekretārs Raits 
Eglītis 14. novembrī Latvijas 
Republikas vēstniecībā Vašing-
tonā tikās ar Ārlietu ministrijas 
Valsts sekretāru Andri Teik-
mani un Lavijas vēstnieku ASV 
vēstnieku Andri Razānu.

Valsts sekretārs informēja par 
Pilsonības likuma grozījumiem, 

ALAs valdes pārstāvju tikšanās ar Latvijas Ārlietu ministrijas
Valsts sekretāru Andri Teikmani

uzsveŗot, ka nekādi pārsteigumi 
nav gaidāmi un, cerams, Saeima 
pieņems likumu trešajā lasī-
jumā šī gada beigās vai nākamā 
gada sākumā. Viņš pastāstīja 
par lielo plānošanas darbu, kas 
ministrijā tiek veikts, gatavojo-
ties dubultpavalstniecības likuma 
ieviešanai dzīvē, un lūdza ALAs 
pārstāvjus iespēju robežās uz  -
zināt, kāda varētu būt ASV lat-

No kreisās: Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, ALAs valdes priekšsēde Anita Bataraga, Ārlietu 
ministrijas Valsts sekretārs Andris Teikmanis un ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis Latvijas 
vēstniecībā Vašingtonā

Latvijā 14. novembrī divu 
dienu vizītē ieradās Adams 
Erelī, galvenais ASV ārlietu 
ministres palīdzes vietnieks 
ASV Valsts departamenta Iz -
glītības un kultūras birojā. A. 
Erelī pārrauga Valsts departa-
menta izglītības un kultūras 
pro  grammas, kuŗas veicina sa -
pratni starp ASV iedzīvotājiem 
un citu nāciju pārstāvjiem. 
Galvenais ASV ārlietu ministres 
palīdzes vietnieks pārrauga ap -
tuveni 635 miljonu dolaru 

Galvenā ASV ārlietu
ministres palīdzes vietnieka
Adama Erelī vizīte Latvijā

amatos Vašingtonā. No 2007. 
līdz 2011. gadam viņš bija ASV 
vēstnieks Bahreinas Karalistē; 
no 2006. līdz 2007. gadam 
ārlietu ministra vietnieks pub-
liskās diplomātijas nozarē; no 
2003. līdz 2006. gadam bija 
Valsts departamenta preses 
sekretārs, no 2000. līdz 2003. 
gadam vēstnieka vietnieks ASV 
vēstniecībā Katarā. A. Erelī strā-
dājis ASV vēstniecībā Jemenā, 
Etiopijā, Sīrijā un Ēģiptē. Pirms 
darba diplomātiskajā dienestā 
bija žurnālists Parīzē. A. Erelī 
prot franču un arabu valodu. 

Adams Erelī darbu ASV Valsts 
departamenta Izglītības un kul-
tūras birojā sāka 2011. gada 
janvārī.

ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

viešu interese par dubult pa-
valstniecību un par LR pasēm.

Andris Teikmanis atzinīgi no -
vērtēja ieceri par nākamvasar 
plānoto Pasaules latviešu uzņē-
mējdarbības forumu un pauda 
cerību, ka tādējādi varētu pie -
saistīt ASV ieguldījumus Latvijai.

Tika pārrunāts arī ALAs ie -
spējamais atbalsts jaunajam Lat-
  vijas ārpolītiskajam mērķim – 

vēlmei pievienoties attīstīto pa -
saules valstu „klubam” – Ekono-
miskās attīstības un sadarbības 
organizācijai (Organization for 
Economic Cooperation and 
Development). Ārlietu ministri-
jas Valsts sekretārs pastāstīja, 
ka Latvija ir spēcīga kandidāt-
valsts šai organizācijai un uz -
ņemšana tajā mūsu valstij sagā-
dātu daudz praktisku labumu – 
ekonomiskās stabilitātes zīmo-
gu un starptautisko aizdevumu 
procentu likmju samazināšanu 
līdz pat vienam procentam 
gadā. A. Teikmanis uzsvēra, ka 
ASV atbalsts pagaidām ir ne -
noteikts. Tāpēc viņš lūdza ALAs 
atbalstu darbam ar ASV Ārlietu 

ministriju un Valsts kasi, kas ir 
galvenās lēmējinstitūcijas par 
uzņemšanu šajā organizācijā. 
Lat  vijas ārlietu ministrijai ir 
ļoti svarīgi, lai ASV kongresā 
turpinātu darboties Baltic 
Caucus.

ALAs pārstāvji savukārt pa -
teicās Valsts sekretāram par 
līdzšinējo atbalstu un palīdzību, 
tostarp pārvietojamās pasu 
darbstacijas iekārtošanu ASV 
un Pilsonības likuma grozī ju-
miem un ir gatavi aktīvi sadar-
boties ar Latvijas valsts amatper-
sonām arī nākotnē.

ALAs ģenerālsekretārs
Raits Eglītis

budžetu un vairāk nekā 400 
darbinieku.

Vizītes laikā A. Erelī tikās ar 
Latvijas valdības amatperso-
nām, tostarp Izglītības un zi -
nātnes ministru Robertu Ķīli, 
kā arī ar sabiedrisko organizā-
ciju pārstāvjiem izglītības, kul-
tūras un pilsoniskās līdzdalības 
nozarēs. A. Erelī piedalījās trīs 
tiešsaistes apmaiņas program-
mās: virtuālā universitāšu ga -
datirgū Rīgas Biznesa skolas 
interaktīvajā konsultāciju sesijā 
ar Midlberijas kolledžu; vir-
tuālajā „Iepazīsti Ameriku” 
pro grammā sadarbībā ar TV 
Chaula, kā arī virtuālajā stu-
dentu apmaiņas programmā, 
tiekoties Latvijas augstskolu un 
Amerikas universitātes studen-
tiem Vašingtonā. 

A. Erelī ir ievērojama diplo-
māta pieredze, kā arī pieredze 
augstos Valsts departamenta 
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Pļaujas svētki un  rudens ba -
zāru serija Grandrapidos bei -
dzās ar pensionāru biedrības 
sarīkojumu 27. oktobrī. Tajā 
pie  dalījās  koris „Ciema Balsis” 
no Ciema Latvija pie Gaŗezera. 
Pagājušā mēnesī „Ciema Balsis” 
nosvinēja 25 gadu  jubileju kopā 
ar Ciemu Latvija, kam bija 45. 
gada svētki.

 Sarīkojumu atklāja pensio-
nāru biedrības priekšnieks Dr. 
Z. Zadvinskis, apsveicot visus 
sarīkojuma dalībniekus, īpaši 
„Ciema Balsis”. Katrs pensio-
nāru sarīkojums Grandrapidos 
tiek ievadīts ar lūgšanas vār-
diem. Tos teica Dr. Līga Gon-
zalesa: „Varam novērot, kā viss 
ap mums strauji mainās no die-
nas dienā – lapas zaļas, tad 
sārtas, pēc tam nokrīt un sniegs 

„Ciema Balsis” dzied Grandrapidos
klāt! Nemainās vienīgi Dievs, 
Viņš ir mūžīgs. Viņš ir uzticīgs, 
žēlīgs, mīlestības pilns, bet 
taisnīgs. Viņš ir visa Radītājs. 
Tāpat kā mākslas darbos var 
saredzēt kaut ko no veidotāja, 
tā arī saskatām Dievu mūsu 
pasaulē, ko Viņš radījis. Fricis 
Bārda to skaisti aprakstījis 
dzejolī „Mans Dievs”. Viņš sā -
kumā meklēja, kur Dievs pa -
slēpies, kur Dieva nav, un tad 
secināja: Dievs ir lietū, zvaig-
znēs, velēnā, pumpurā, taure-
nītī, bērzlapītē... Tik tie vēl Tevi 
meklēt var, mans Dievs, kas 
domā  vēl: Tu esi paslēpies!” 

Līga Gonzalesa lūgšanu bei -
dzot, lūdza, lai  Dievs nevienam 
nebūtu paslēpts.

Pirms koncerta „Ciema Bal-
sis” koŗa priekšniece Gaida Vei-

demane pastāstīja koŗa vēsturi. 
Koris dibināts pirms 25 gadiem. 
Koŗa mūzikālo vadību 1992. ga -
 dā uzņēmās Baiba Dumpe. 
Koristi sāka dziedāt sev par 
prieku, vairākumam patika ve -
cās, tautā populārās dziesmas –  
ziņģes, kaŗavīru dziesmas un 
tautasdziesmas. Koristi sada-
būja pietiekami daudz šādu 
dziesmu nošu un varēja sākt 
mācīties. Koris pamazām no  sta-
bilizējās, tajā bija 18 dziedātāju, 
no tiem desmit vīru. Skanēja 
labi, un varēja sākt pārstāvēt 
ciemu. Kopš aizritējušā gad-
simta 90. gadu otrās puses 
„Ciema Balsis” dziedājis Dau-
gavas Vanagu apvienības un 
citos sarīkojumos turpat Gaŗ-
ezerā un kaimiņpilsētās, pie da-
lījās četros Dziesmu svētkos –  

Klīvlandē, Čikāgā, Indianapolē 
un Milvokos. No sākumgadu 
dziedātājiem korī vairs ir tikai 
seši, bet pievienojušies jauni ar 
skanīgām balsīm un patiku 
dziedāt vecās dziesmas. Patla-
ban korī ir 14 dziedātāju, des -
mit sieviešu, četri vīri. 

Koŗa diriģente Baiba Dumpe 
pāris vārdu teica par šī kon -
certa programmu, tajā visas 
populāras dziesmas un viens 
pārsteigums – solodziesma. 
Dzir dējām J. Kalniņa, I. Kalniņa 
un R. Paula sabalsotas dzies-
mas, neiztrūka A. Vintera  „Trīs 
vītušas rozes”. Soliste Gita Grī-
viņa nodziedāja „Pie Rio Negro”, 
daļu vācu, daļu latviešu valodā.

Starpbrīdī skanēja kopīgi 
dzie  dāta pagaŗā, melodiskā 
dziesma „Kam raudi tu, ak daiļā 

Staburadze”. Koncerta beigās  
pensionāru dāmas koristus un 
kora vadītājus apveltīja ar 
skaistām puķēm. Bij. Grandra-
pidu koŗa diriģente Monika 
Dauksta apsveica „Ciema Bal-
sis” diriģenti  Baibu Dumpi un 
pasniedza puķes. 

Pēc koncerta sākās mielasts, 
kuŗā netrūka kūku un vīna. 
Maltītes laikā pēc ilggadējas 
tradicijas godināja visus dzi-
mumdienu un vārdadienu ju -
bilārus, nodziedot „Augstu laim’ 
un prieku no sirds vēlējam”.

Sarīkojuma beigās notika mantu 
izloze, kuŗā katrs varēja izmē-
ģināt savu laimi. Gan rī  kotāji, 
gan dalībnieki bija ap   mierinā-
ti ar norisi un mājās devās 
priecīgā, pacilātā gara stāvoklī.

Z. Zadvinskis

Omulīgā, rudenīgi izrotātā 
Čikāgas latviešu nama pirmā 
stāva zālē un kluba telpās 3. 
novembrī sanāca tautieši, lai 
baudītu vakaru kopā ar ansam-
bli Denveras Jūrmalnieki. Pārāk 
reta mums ir iespēja  dejot un 
dziedāt kāda latviešu ansambļa 
mūzikālā pavadījumā. Denve-
ras Jūrmalnieki jau vairākus 

Danči, rotaļas!

Lielie dejotāji dejoDenveras Jūrmalnieki spēlē dančus Mazie dejotāji dejo

gadus ir iepriecinājuši latviešus 
Amerikā un Kanadā. No Den-
veras ieradās četri Jūrmalnieki 
– Ēriks, Daiga un Aleksis Hu -
meijumtevi (Humeyumptew) 
un Mārtiņš Rubenis.

Vakars sākās ar priekšnesumu 
un bērniem domātām rotaļām, 
jaunie vakara apmeklētāji bija 
ļoti kuplā skaitā. Par to, šķiet, 

visi runāja un jūsmoja!
Bērni ar milzu sajūsmu gāja 

rotaļās un piedalījās viņiem 
speciāli sagatavotās nodarbībās. 
Jūrmalnieki spēj iepriecināt un 
izklaidēt visas paaudzes! Tad 
sekoja danči pieaugušiem, viņi 
ar sajūsmu virpuļoja pa deju 
grīdu. Zinot, ka dejojot rodas 
ēstgriba, visi varēja baudīt Či -

kāgas skautu un gaidu saga-
tavotās garšīgās pankūkas!

Paldies visiem biedrības dar-
biniekiem ar kultūras nozares 
vadītāju Danu Šaltāni priekš-
galā par danču vakarā ieguldīto 
darbu. Paldies arī Jūrmalnie-
kiem par pacilājošu un  patī-
kamu vakaru! Jau runājām par 
nākamo reizi, kad viņi varētu 

mūs izklaidēt. Paldies skautiem 
un gaidām par labo sadarbību!

Patiess prieks redzēt, ka Či -
kāgas Latviešu biedrības sarī-
kojumos iegriežas tik daudz 
jauno ģimeņu! 

Atkārtošu pagājušās vasaras 
Dziesmu svētku devīzi: „Dzie dāsim, 
dejosim, latvju tautu vienosim!“

Armands Birkens

Losandželosas latviešu skolas 
absolvents Andris Matsons, 
tagad Dienvidkalifornijas uni-
versitātes (USC) students, pie -
dalījās mūziķu konkursā Ame-
rican Society of Music Arran-
gers and Composers (ASMAC) 
2012 Big Band Arranging 
Competition un par savu ori-
ģinālo skaņdarbu džeza or   ķes-
trim Purple Butterfly ieguva 
otro vietu. Šo skaņdarbu An  -
dris komponēja jau 2009. gadā, 
orķestrēja š. g. sākumā. Kon-
kursa rezultātus paziņoja 14. 
novembrī Catalina’s Jazz Club 
Losandželosā, un Kristofera 
Valdena (Christopher Walden) 
džeza orķestris atskaņoja Andŗa 
komponēto Purple Butterfly. 

ASMAC dibināta 1938. gadā 
ar mērķi veicināt mūziķu kon-
taktus, apmainīšanos idejām un 
informāciju par mūziku un 

Andris Matsons ieguvis otro vietu ievērojamā mūziķu konkursā
mūzikas industriju, sekmēt mū -
zikas aranžēšanu, kompo nēša-
nu un orķestrēšanu.

Andŗa galvenais instruments 
ir trompēte, viņam jau bijusi 
izdevība spēlēt kopā ar džeza 
leģendām Bobu Minceru (Mint-
zer), Alanu Pasku (Pasqua), 
Valteru Smitu III (Walter Smith 
III) un Bobu Šepardu (Shep-
pard). Rūdītie mūziķi sava jau-
nā kollēgas veikumu novērtē 
atzinīgi, piemēram, džeza pia-
nists Rasels Ferrante slavē viņa 
lielisko toni, prasmi savienot 
tradicionālo harmoniju ar mūs-
dienīgām idejām. Savu kārt 
džeza saksofonists un kompo-
nists Bobs Mincers teicis, ka 
Andris ir teicams komponists, 
aranžētājs, trompētists un pia-
nists ar lielisku melodijas, har-
monijas un ritma izjūtu.

Andris kopā ar diviem studiju 

biedriem nodibinājis ansambli 
Moonchild, un šogad aprīlī iz -
nāca viņu pirmais albums Be 
Free, kas jau ieguvis populāri-
tāti visā pasaulē.

Andris Matsons spēlē arī 
klavieres un akordeonu, viņam 
patīk šachs un doties izbrau-
kumā pie dabas, nakšņojot teltī. 
Andris vairākas vasaras strā-
dājis Kursas vasaras vidusskolā, 
bērnu nometnē Mežotne, viņš 
dejo tautasdeju ansamblī „Pēr-
konītis” un bieži piedalās Lo -
sandželosas latviešu nama sarī-
kojumos. 

Andŗa māte ir komponiste 
Lolita Ritmane, tēvs mūziķis 
Marks Matsons, tātad kārtējo 
reizi varam pārliecināties, cik 
pareiza ir paruna „ābols nekrīt 
tālu no ābeles”.

MA
Andris Matsons (pa labi) un komponists Valters Mērfijs
(Walter Murphy)



LAIKS 52012. ga da 24. novembris – 30. novembris

Tādu virs-
rak stu šim 
rakstam es 
izvēlējos, kad 
bijām nodzī-
vojuši bez sil-
tuma un gais-
mas vēl tikai 
pāris diennak-
tis. Toreiz ne -

kas mani vēl sevišķi nesatrauca. 
Šķita – gan jau viss tūliņ, tūliņ 
atgriezīsies vecajās sliedēs.

Vētra, t.s. hurikāns Sandy, 
tuvojās ASV Austrumkrastam 
29. oktobŗa pēcpusdienā. Kā 
stāstīja ziņās, tā tēmēja tieši uz 
Ņūdžersijas pavalsti un Ņu -
jorkas pilsētu. Pagaidām tikai 
mazliet sāka līt lietus, kaut tas 
ar katru minūti pieņēmās spēkā. 
Mēs mierīgi paēdām vakariņas, 
turpinājām skatīties televizoru, 
klausījāmies un gaidījām, kas 
nu būs. Tieši pulksten 20:30 
atskanēja mazs pakšķis, un mēs 
palikām tumsā. Kādu brīdi gai-
dījām, tad sapratām, ka nekas 
tik ātri neatjaunosies. Kur sve-
ces? Man uz viena plauktiņa jau 
14 gadus bija stāvējušas septi-
ņas slaidas sveces, katra savā 
svečturītī, jau galīgi noputēju-
šas. Kur sērkociņi? Kur kāds 
kabatas lukturis? Viens, paliels, 
bet ar diezgan vārgu gaismiņu, 
atradās virs ledusskapja. Tomēr 
kaut kas. Ko tālāk? Klausījā-
mies, kas notiek ārā. Vētra jau 
trakoja pilnā spēkā. Vējš gaudo-
ja, kauca un riņķoja ap māju kā 
ievainots suns. Zari brakšķēja, 
koki krita, lietus gāzās strau-
mēm. Stiprākās vēja brāzmas 
esot bijušas līdz pat 80 jūdzēm 
stundā. Es pavēru durvis, man 
sejā iesitās liels kamols ar slap-
jām lapām un zariem. Gribēju 
tikai apskatīties, vai tiešām gais-
ma pazudusi arī kaimiņiem. Un 
ko es redzu? Kaimiņiem uz 
blakus ielas gaismas ir.

Un tā tas palika veselas asto-
ņas diennaktis. Kaimiņiem bija, 
mums nebija.

Katru dienu vairākas reizes 
zvanījām mūsu elektrības pa -
deves sabiedrībai, zvanījām mū -
su ciemata galvam, zvanījām 
mūsu kongresmenim. Nekas 
nemainījās.

Māja sāka atdzist. No rītiem, 
kad modāmies, temperātūra 
istabā jau bija nokritusies līdz 
50F gradiem. Ārā gandrīz jau 
uz sala robežas. Pamazām sā -
kām veidot ilgtermiņa plānus – 
aizņēmos no Ināras ar bateriju 
darbināmu radio aparātu. Viņas 
ledusskapī ieliku nesen pirktu 
mārciņu vislabākās kvalitātes 
speķa. Pagāja pāris dienas, 
pirms attapos, ka mums taču 
ledusskapja saldētājā arī šis tas 
glabājas – maisiņi ar sasaldē-
tiem kartupeļiem, zirņiem. Tos 
aiznesu pie Puriņiem. Saldē-
jums jau sen izkusis – to vakarā 
izdzērām.

Ņemot vērā, ka strāva bija 
zudusi tikai vienai ielai mūsu 
ciematā, lielā daļa šeit dzīvojošo 
latviešu, kuŗiem viss darbojās, 
nekā par mums nezināja. Un 
nenāca arī pārbaudīt. Saviem 
draugiem un paziņām citās ASV 
malās pa telefonu teikuši, ka 
visiem latviešiem Putnu cie mā 

KAD IEDŪKSIES SALDI REIZ LEDUSSKAPIS...
Māras Celles piezīmes par vētrām Ņūdžersijā

viss esot kārtībā, kaut mums te 
pat telefoni nedarbojās, par 
televizoru un internetu vispār 
nerunājot. Vislielāko līdzjutību 
mums izrādīja netālie kaimiņi 
Bruno un Brigita Dzeņi no 
blakus ielas. Katru rītu piestāju 
pie viņiem, lai uzpildītu ter-
mosu ar verdošu ūdeni kafijai. 
Pievakarēs atkal braucām pie 
viņiem ar lielu katlu, kuŗā bijām 
ieķeksējuši dažas bundžas ar 
veikalā pirktu zupu. Dzeņi ai -
cināja mūs ēst pie viņiem, pat 
pārgulēt pie viņiem, bet labāk 
tomēr gribējām būt paši savā 
mājā, kaut arī aukstā un tumšā. 
Braucām atpakaļ ar karsto zupas 
katlu mašīnā uz grīdas. Ēdām 
sveču gaismā. Pēc kādas trešās 
dienas tas nemaz vairs nelikās 
romantiski, kur nu vēl komiski. 
Drīzāk nospiedoši. Lēnām un 
uzmanīgi kustējāmies apkārt pa 
māju ar kabatas luktuŗiem ro  -
kās. Gluži kā savā laikā vasaras 
nometnē, no kuŗienes man tie -
šām ir labas atmiņas. Bet šoreiz 
arī tas vairs nelikās uz  jautrinoši.

Pirmās dienas mūsu vietējais 
pārtikas lielveikals bija ciet. 
Benzīna uzpildes stacijas arī. 
Pēc dažām dienām veikals vēra 
durvis, jo viņi bija iedarbinājuši 
ģenerātoru. Taupīja enerģiju – 
maizes plaukti bija tukši kā 
izslaucīti (nedarbojās beķereja), 
ledusskapju nodaļa norobežota 
– ne tur piena, ne apelsīnu sulas, 
ne siera, ne krējuma. Nu, nekas. 
Labi, ka mājās vēl šis tas bija, 
bet, ja tas atradās ledusskapī, 
tad pēc pāris dienām sāka 
smirdēt un bija jāmet prom. 
Palika tikai dažas burciņas ar 
sinepēm un ievārījumu. Maz-
liet maizes bijām nopirkuši 
pirms vētras. Veikala plaukti ar 
bundžām un sausiem produk-
tiem manāmi tukšojās. Likās, 
ka cilvēki grāba vienalga ko, lai 
tik dabūtu kaut ko ēdamu. Pir -
mās dienas viņi pirka kal niem 
dzeramo ūdeni galona pudelēs. 
Bet ūdens no krāna taču mums 
bija. Un mūsmājās pat karsts 
(brīnumainā kārtā). Varējām 
mazgāties dušā. Ja iz  mazgāju 
matus, tad tomēr bija jābrauc pie 
kāda kaimiņa tos izžāvēt ar elek-
trisko žāvētāju. Ar slapjiem ma -
tiem aukstumā tā kā negri bējās 
sēdēt. Bet ar netīriem arī ne.

Pamazām atkopās veikali, 
darbību atsāka banka. Arī ben-
zīnu varēja dabūt, vienīgi bija 
jāstāv pagaŗās rindās.

Mūsu laipnie kaimiņi Dzeņi 
aicināja, lai nākam vakaros uz 
kādu brīdi pie viņiem paskatīties 
televizoru. To skatoties sapra-
tām, ka posts citos apvidos, it 
sevišķi Ņujorkas pilsētā, tai pie-
guļošajā Longailendā un Ņū -
džersijas skaistajā, smilšainajā 
krastmalā ir nesalīdzināmi lie -
lāks, nekā mums. Tur bija ap -
plū duši ceļi, no pamatiem iz -
skalotas mājas, lieli koki uz  kri-
tuši uz mājām un automašīnām, 
daudzi cilvēki aizgājuši bojā. 
Tuneļi zem Hudzonas upes 
slēgti. Tikai viens tilts (George 
Washington), kas savieno Ņu -
jor kas pilsētu ar t.s. Pārdaugavu 
(Ņūdžersiju) un citiem tās rajo-
niem, bija atvērts satiksmei. 
Publiskā satiksme tikpat kā 

neeksistēja. Pazemes vilcienu 
tuneļi applūduši, vilcieni neiet. 
Tur tiešām bija, par ko krist 
izmisumā. Vai kāds varēja iedo-
māties, ka šāds infrastruktūras 
sabrukums var notikt pasaules 
bagātākajā, technoloģiski attīs-
tītākajā valstī, un šajā visblīvāk 
apdzīvotā rajonā? Smalkajā 
Ņujorkā?

Vēl šodien, kad rakstu (11. 
no   vembrī), gandrīz divas ne  -
dēļas pēc vētras, ir rajoni, kur 
elektrība nav atjaunota. Cilvēki, 
kas dzīvo augstceltnēs, div pad-
smitajā un vēl augstākā stāvā 
kāpj augšā kājām, nes ēdamo 
un dzeŗamo, tad ietinas segās 
un lien gultā, jo nav ne siltuma, 
ne gaismas. Viņiem, protams, 
nedarbojas celtņi.

Mēs taču paši bijām sveiki un 
veseli. Ko es te čīkstu?

Tomēr, katrs pats sev tas 
tuvākais. Tas, ka citiem klājas 
vēl sliktāk, man nekādu lab sa-
jūtu nesagādāja. Vienu dienu 
mans vīrs saka: „Paskaties, gar 

gan, bet Viņam laikam nav tik 
liela teikšana bezgalīgajā Visumā.

Es vairs neskaitīju ne dienas, 
ne naktis, bet nebiju arī piera-
dusi pie šīs jaunās dzīves nekār-
tības. Uzmācās gandrīz vai vie -
n aldzība, gandrīz vai izmisums. 
Pēc astoņiem vakarā ielīdu gultā 
ar kabatas lukturīti vienā rokā 
un grāmatu otrā. Mēģināju lasīt. 
Prātā nāca rindas no Olafa 
Stumbra dzejoļa: „Smiekli jau 
sen man vairs nenāk, Tik raudāt 
vēl negribas...”

Pienāca 6. novembris, jau as -
totā diena pēc vētras. Mana vīra 
dzimšanas diena. Neesmu vi  ņam 
iegādājusies nekādu dāvanu, jo 
nav bijusi luste blandīties pa 
veikaliem, kas jau darbojas. 
Uzrakstu uz baltas papīra lapas 
ar roku viņam apsveikumu ar 
pantiņu: „Ko došu es, Ojār, ko 
dāvāšu Tev? Ak, saņem mani 
pašu par dāvanu sev. Tu negribi 
mantas, ko pasaule dod, Bet 
sirdi it šķīstu, kas godāt Tev’ 
prot.” Ar sarkanu rakstāmo sa -

Es tiešām neatceros, kad es savā 
līdzšinējā mūžā būtu bijusi tik 
patiesi priecīga. Gribējās lēkāt 
pa gaisu un dziedāt.

Nu tik ar steigu uz veikalu, 
nopirkt kādu steika gabalu, sa  -
lātus, sulu, pienu. Arī saldējumu 
un šo to, ko likt saldētājā. Ēdām 
vakariņas un jutāmies kā karaļi. 
Skatījāmies televizoru. Vienalga 
ko, ka tik kaut ko rāda un stāsta. 
Gājām gulēt jau kaut cik siltā 
istabā.

Bet īss bija šis prieks. No rīta 
ap septiņiem sametās tā kā vēsi. 
Paskatos savā elektriskā pulk-
stenī, kas novietots uz naktsgal-
diņa. Tā lodziņš ir melns. Tumsa 
un aukstums atgriezušies. Kāpēc 
atkal tā? Tāpēc, ka naktī bija iera-
dusies jauna vētra – šoreiz ne 
hurikāns, bet tāda vētra, ko te 
Austrumkrastā sauc par „norīs-
teri”, t.i. liels nokrišņu dau -
dzums, kas traucas no okeana 
uz iekšzemi. Vasarā tas atnes 
spēcīgu lietu. Šoreiz sniegu. 
Smagu, slapju sniegu. Tas bija 
līdz zemei noliecis visus krūmus, 
nolauzis neskaitāmus lielus za -
rus. Atkal sabojājis elektrības 
vadus. Visvairāk sniega (kādas 
10 collas) bija snidzis tieši Ņū -
džersijas vidienē, kur atroda-
mies mēs.

Mani pārņem rezignācija. Kā 
es varēju tik agri sākt priecāties? 
Tomēr jau momentā attapos, ka 
jāglābj, ja nekas cits, tad vismaz 
saldējums. Iznesu to ārā, lielajā 
sniega kupenā izraku bedrīti 
turpat pie virtuves durvīm, un 
tajā noglabāju saldējuma kārbu. 
Cerēju, ka pa nakti vāveres vai 
kādi citi meža zvēri, neatradīs 
manu „dārgumu”. Tāpat sniegā 
iespraudu piena pudeli. Jau va -
kars klāt, atkal jādedzina sveces 
(kuŗas turpat uz galda vēl bija 
atstātas), jāmeklē lukturīši. Labi, 
ka tos nebiju vēl atdevusi atpakaļ 
draugiem, jo pa šīm dienām no 
dažādiem cilvēkiem es biju aiz-
lienējusi dažādas mantas. Atlika 
vienīgi smagi nopūsties, līst 
gultā un atsākt kaut ko lasīt.

Astotā novembŗa pēcpusdienā 
aizvedu vīru uz Ņuarkas lidostu. 
Viņš bez sarežģījumiem nonāca 
Rīgā. Zvanīja nākamā rītā – viss 
kārtībā, tikai koferis nav pie  nā-
cis. Bet arī tas nākamjā dienā 
atradās. Labi, ka vismaz Ojārs ir 
nonācis vietā, kur vēl eksistē 
civilizācija.

Vēl viens auksts, tumšs vakars. 
Nu jau vienatnē. Ēdu kaut kādu 
patiesi riebīgu, pļeckīgu ham-
burgeri no MacDonald’s. Negri-
bas stāvēt rindā pie vietējā 
„dainera”. No rīta kaimiņiene 
Helga mani pārsteidz, atnesot 
termosu ar karstu kafiju. Viņai 
darbojas gāzes plīts, kaut citādi 
tās astoņas diennaktis viņa biju-
si tai pašā laivā kā mēs.

Nestiepšu šo bēdu stāstu ga -
ŗumā. Jau 9. novembŗa pēcpus-
dienā atkal saldi iedūcās ledus-
skapis. Es pateicos mīļajam 
Die  viņam, ka nu uz visiem lai-
kiem esmu dabūjusi mācību – 
protu novērtēt, cik skaisti ir 
dzīvot ar civilizācijas ērtībām. 
Cik brīnišķīga ir gaisma, cik 
burvīgs ir siltums. Un cik labi ir, 
ka tuvumā dzīvo sirsnīgi, izpa-
līdzīgi latvieši.

mūsu māju brauc liels, balts 
paneļauto ar trepēm uz jumta. 
Varbūt mums kaut ko labos.” – 
„Labi,” es saku, „izej ārā un pa -
skaties, ko viņi tur dara, pa -
jautā...” – „Nē,” atbild mans vīrs, 
„nedrīkst viņus traucēt, ja viņi 
strādā.” – „Tev nav viņi jātraucē! 
Neprasi viņiem neko. Tikai izej 
un paskaties, paklausies, ko viņi 
runā.” Vīrs arī iziet. Pa to laiku 
es atgāžos dīvānā, salieku rokas 
un pie sevis murminu: „Dieviņ, 
lūdzu, lūdzu, lūdzu...”

Nekas nelīdzēja. Palikām 
tumsā. Laikam pietie kami bieži 
neejam baznīcā...

Bet tie citi, kas baz nīcā iet 
bieži? Kāpēc arī viņi tiek sodīti? 
Laikam jau katram savi grēki 
sakrājušies. Varbūt man labāk 
griezties pie mūsu pašu mīļā lat-
 viešu Dieviņa. Tomēr, zinu no 
pieredzes, mūsu Dieviņš cenšas 

zī mēju puķītes un sirsniņas.
Jau rīta pusē devāmies uz 

Filadelfiju, kur Ojārs bija aici-
nāts latviešu pensionāru bied-
rībai pastāstīt kaut ko par Lat-
viju. Kaut viņš pats tur nebija 
bijis jau divus mēnešus, viņš 
vienmēr māk izdomāt kaut ko 
interesantu un gudru, ko pa -
stāstīt. Iedzērām glāzi vīna. 
Uzēdām Andreja Baidiņa tradi-
cionālo paštaisīto zupu, šoreiz 
skābeņu. Ar skābo krējumu un 
sakapātām vārītām olām. Burvīgi.

Pārradāmies mūsu ciematā ap 
trim. Es visu dienu pa reizei 
biju ierunājusies, ka man škiet, 
šodien atgriezīsies elektrība. 
Nā  kam iekšā mūsu mājoklī. Un, 
brīnumu brīnumi! Elektrība ir! 
Saldi dūc ledusskapis! Visi di -
gitālie pulksteņi mirkšķinās. Tem-
   perātūra istabā jau pakā pu sies 
par pāris gradiem. Tāds prieks! 
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Indianapoles DV apvienības 
60 gadu darbības atceres un 
Lāčplēšu dienas sarīkojums no -
tika 3. novembrī skaisti rotātās 
Sabiedriskā centra telpās. Svinīgi 
tika ienesti karogi, prāv. Gunārs 
Lazdiņš vadīja svētbrīdi. Tuvos 
un tālos ciemiņus īsā uzrunā 
apsveica Indianapoles DV apvie-
nības priekšnieks Gunārs Kancs. 
Viņš ar cieņu pieminēja apvie-
nības dibinātājus un īsumā pa -
stāstīja par apvienības dibināšanu 
un darbību laika tecējumā. Jāņa 
Lazdiņa aicināti, 1952. gada 9. 
novembrī Indianapoles latviešu 
biedrības namā (2511 Central 
Avenue) sapulcējās 23 apvienības 
dibinātāji. No viņiem mūsu vidū 
vairs tikai četri – Ernests Asons, 
Elmārs Bērziņš, Arvīds Freima-
nis un Konstantīns Sventeckis. 
Sarīkojuma dalībnieki ar klusuma 
brīdi godināja mūžībā aizgājušos 
darbiniekus un cīnītājus. 

Laika gaitā mūsu apvienība ir 
augusi un izveidojusies par vienu 
no galvenajām organizācijām. 
Indianapoles DV apvienības pār-
 stāvji bijuši DV ASV un DV CV 
vadītāji. Juris Augusts bija DV 
ASV priekšnieks no 2000. līdz 
2003. gadam un DV CV priekš-
nieks no 2004. līdz 2011. gadam; 
Aida Ceriņa bija DV ASV vana džu 
priekšniece no 1980. līdz 1986. ga -
dam. Daudzi mūsu apvienības 
biedri saņēmuši Atzinības un Goda 
rakstus par nopelniem organizā-
cijas ideju un mērķu sekmēšanā. 
Ar augstāko apbalvojumu, DV 
zelta nozīmi, apbalvoti 18 mūsu 
apvienības biedri. Priekšnieks Ar 
cieņu pieminēja visus bijušos 
Indianapoles DV priekšniekus un 
vanadžu priekšnieces, kas visus 
šos gaŗos gadus godam vadījuši 
mūsu apvienību. Priekšnieks īpaši 
pieminēja apvienības mūža biedri 
Aiju Brugmani, viņa nepārtraukti 
jau četrdesmit gadu vadījusi sie -
viešu ansambli IDVASA.

G. Kancs atgādināja, ka Dauga-
vas Vanagu organizācija sākotnēji 
tika dibināta kā bijušo leģionāru 
aprūpes un palīdzības organi zā-
cija: „Mēs viņus godinām kopā ar 
Brīvības cīņu Lāčplēšiem. Taču 
pamazām leģionāri, mūsu Lāč-
plēši, aiziet veļu valstī, un Dau -
gavas Vanagu organizācijas darbs 
tagad vairāk veltīts latviešu ģi  meņu 
aprūpei, jauniešu atbalstam, lat-
viešu valodas un tradiciju sagla-
bāšanai, nacionālisma un patrio-
tisma ideju ieaudzināšanai jau-
niešos. Mūsu organizācija arī rū -
pējas par bijušo cīnītāju kapu un 
piemiņas zīmju uzturēšanu. Patei-
cību pelnījuši visi čaklie darbi-
nieki un darbinieki, visa sabied-
rība, ka mūsu apvienība jau 60 
gadu spējusi sekmēt visus šos 
mērķus un ar Dieva palīgu spēsim 
šo darbu veikt vēl ilgi nākotnē. 
Paldies visiem par atbalstu!” 

Visiem bijušajiem apvienības 
darbiniekiem meitenes pasnie-
dza puķes.

Svētku runu teica DV priekš-
nieks Andrejs Mežmalis. Viņš 
sir snīgi apsveica Indianapoles 
DV apvienību tās 60 gadu dibinā-
šanas svētkos un Lāčplēšu dienā, 
ko Latvijā svinēs 11. novembrī. 
A. Mežmalis pavēstīja, ka sir snī-
gus sveicienus sūta Daugavas 
Vanagi Latvijā un viņu valdes 

Indianapoles DV apvienības 60 gadu darbības 
un Lācplēšu atceres sarīkojums

priekšsēdis atv. brig. ģen. Juris 
Vectirāns. 

Savā runā DV priekšnieks ne 
tikai pakavējās atmiņās par noti-
kumiem valsts dibināšanas laikā, 
bet arī raksturoja pašreizējo 
polītisko situāciju Latvijā. 

„Atceroties mūsu tēvzemes, 
Lat vijas neseno vēsturi, mēs zi -
nām, ka mūsu vectēvi un vec-
māmiņas cīnījās un ziedojot dār-
gāko, savu dzīvību, lai Latvija 
iegūtu neatkarību, lai to neno-
māktu ne Melnais bruņinieks, ne 
Sarkanais pūķis. Latvija pasludi-
nāja neatkarību 1918. gada 18. 
novembrī, un to ar lielu steigu 
centās atņemt Sarkanais pūķis, 
iebrūkot Latvijā 1918. gada 30. 
novembrī. Latvija piedzīvoja un 
pārdzīvoja Padomju Savienības 

rīga valsts. Cīņa par Latviju vēl 
nav galā. Mums jābūt vienotiem 
mūsu mērķos, domās un dar-
bos! 

Nesen piedzīvojām, ka Latvi-
jai naidīgi spēki mēģināja uz -
spiest krievu valodu kā otro, 
oficiālo valsts valodu. Paldies 
visiem, kas atbalstīja akciju „Par 
latviešu valodu”, kuŗā arī man 
bija gods piedalīties. Gala rezul-
tāts bija latviešiem vairāk nekā 
apmierinošs. Pretinieks, kas at -
rodas mūsu pašu mājās, Latvijā, 
kā arī otrpus austrumu robežai, 
nav rimies, bet kaļ atkal jaunus 
plānus, lai kaitētu, grautu un 
skaldītu mūsu tautas vienotību 
un pēc tam bez pūlēm varētu 
mūsu tautai uzspiest savu 
gribu.

pieprasa kompensāciju DV CV 
prezidijam un DVL valdei. DV 
CV nolēma atvērt DV CV pār-
stāvībā Latvijā atsevišķu kontu 
ziedojumiem, kas paredzēti tie-
sas izdevumiem.

Savas runas beigās A. Mež-
malis raksturoja DV organizā-
cijas būtību un darbības pamat-
principus. Viņš arī minēja vai-
rākus ieteikumus visām DV 
apvienībām organizācijas darba 
uzlabošanai nākotnē:

Katram DV biedram būtu 
jāpiesaista vismaz viens gados 
jauns dalībnieks.

DV biedru skaits un arī ap -
rūpējamo leģionāru skaits Lat-
vijā strauji sarūk, tādējādi DV 
līdzekļus varētu izmantot citu 
DV mērķu īstenošanai.

Rakstveida apsveikumus no -
lasīja sarīkojuma vadītājs Māris 
Kancs. DV ASV priekšnieks Zi -
gurds Rīders slimības dēļ ne -
varēja ierasties un atsūtīja rakst-
veida apsveikumu. Sirsnīgus 
sveicienus un laba vēlējumus 
darbam nākotnē atsūtīja DV 
vanadžu priekšniece Gunta 
Reinolde, kā arī Grandrapidu, 
Klīvlandes, Milvoku un Det-
roitas DV apvienība.

Par ilggadīgo un nesavtīgo 
darbu Indianapoles DV apvie-
nībā, DV ASV Goda rakstu sa -
ņēma Visvaldis Irbe. Apvienības 
mūža biedru saimei šogad pie -
biedrojās Māra Caune un Krista 
Grendze.

DV apvienībā 2911. gadā ie -
stājās Ina Lāce, Ronalds Lācis, 
Toms Litle (Little) un Kārlis 
Jansons, 2012. gadā – Krista Roze, 
Martis Roze, Tija Pūtele un Aija 
Pūtele. Sarīkojuma dalībnieki 
apsveica Goda raksta saņēmēju, 
jaunos biedrus un mūža biedrus, 
sirsnīgi aplaudējot. 

Oficiālā sarīkojuma daļas bei-
 gās sieviešu ansamblis IDVASA 
diriģentes Aijas Brugmanes va -
dībā dziedāja trīs skanīgas dzies-
mas. Sarīkojuma apmeklētāji 
no  dziedāja DV dziesmu, tika 
iznesti karogi. 

Pēc īsa starpbrīža sākās kon-
certs, kuŗā vīru ansamblis „Baltā 
Roze” dziedāja četras un IDVASA 
piecas dziesmas. Koncerta bei -
gās apvienotie ansambļi nodzie-
dāja jauko un iemīļoto R. Paula 
dziesmu „Zilie lini.”

Ansamblim IDVASA dziedot 
„Šalc Daugava”, vijoli spēlēja 
Dzintra Tuttle, skanot dziesmai 
„Miglā asaro logs” dejoja Guna 
un Davids Rodžeri (Rogers). 
Savukārt dziesmu „Jautra dzies-
miņa sev pašam” papildināja 
mazo dejotāju Larisa, Bridžetas 
un Aija Tutlu (Tuttle) priekš ne-
sums. Klausītājiem mūzikālie 
priekšnesumi ļoti patika un 
katru dziesmu pavadīja dedzīgi 
aplausi.

Pēc oficiālās daļas rīkotāji ap  -
meklētājus aicināja pakavēties 
sadraudzības vakarā, pavaka ri-
ņot, paklausīties mūziku. Notika 
tradicionālā mantu izloze, bla-
kus telpā skaistas, latviskas rotas 
piedāvāja rotkale Pārsla Kriķe. 
Sarīkojumā bija ieradušies cie-
miņi arī no attālākām pilsētām. 
Apmeklētāji atvadījās tikai vēlu 
vakarā, vēlēdami mūsu Dau-
gavas Vanagiem vēl daudzus 
raženus darbības gadus.

Sieviešu ansambļa IDVASA 
dalībnieces: Dace Ābeltiņa, 
Gunta Bērda (Beard), Nora Ce -
riņa, Andra Geca (Goetz), Inga 
Dženninga (Ingi Jennings), San-
dra Kūna (Kuhn) un Sedija 
Martina (Sadie Martin); diri-
ģente Aija Vintere-Brugmane. 
Vīru ansamblī „Baltā Roze” 
dzied: Andris Bērziņš, Gunārs 
Grūbaums, Gunārs Kancs, Gu -
nārs Lazdiņš, Ēriks Lācis, Mār-
tiņš Pūtelis, Kārlis Rūsa un Jānis 
Vanags (slimības dēļ nepiedalījās 
Valdis Dričs); vadītājs Pēteris 
Pūtelis, klavieŗpavadījumu spē -
lēja Aija Vintere-Brugmane. Va -
kara programmu vadīja Māris 
Kancs. 
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starptautiska konference, kuŗā 
piedalījās pārstāvji no 35 valstīm 
un ko financēja Krievijas Fe -
derācija. Šajā konferencē pieda-
lījās arī pārstāvji no Latvijas, 
piemēram Saeimas deputāts Ni -
kolajs Kabanovs no „Saskaņas 
centra, sagrozot vēsturi, apvain-
ojot Daugavas Vanagus, leģio-
nārus, un nicīgi izsakoties par 
Kurzemes Brāļu kapiem Leste-
nē. Saeimas deputāte, „Saskaņas 
centra” pārstāve Irina Cvetkova 
teica, ka „Daugavas Vanagi ir 
nacistiskā režīma atbalstītāji un 
sekotāji”.

Latvijā tiek izplatītas skrejla-
pas, kuŗās mudināts Rīgu sadalīt 
divās daļās – krievu un latviešu. 
Krievu pusē runātu tikai krie-
viski, un to varētu izveidot par 
lielāko Baltijas pilsētu, kas pa -
matā būtu krievu pilsēta. Skrej-
lapās arī minēts, ka Latgali 
varētu atdalīt no Latvijas un 
pievienot Krievijai, līdzīgi kā 
notika ar Abreni.

Šī gada 28. un 29. maijā DV 
CV sēdē Bērzainē, Vācijā, DV 
CV prezidijam tikai dots uzde-
vums „aktīvi piedalīties cīņā pret 
Latvijas valsts drošības apdrau-
dē jumiem un latviešu tautas 
goda un cieņas aizkaršanu un 
kaitīgu referendumu atzīšanu, 
piemēram, nulles varianta pie -
ņemšanu sakarā ar Latvijas pa -
valstniecības piešķiršanu”. 

DV CV nolēma sākt tiesas 
prāvu pret Irinu Cvetkovu par 
goda un cieņas aizskaršanu un 

pirmo okupāciju 1918.-1920. ga -
du posmā. „Sarkanā vara” jau tad 
slepkavoja Latvijā cilvēkus. Tanī 
pašā laikā mūsu kaŗavīriem, 
Lāčplēšiem, bija līdztekus jācīnās 
pret diviem citiem ienaidnie-
kiem – vācu ģenerāli fon der 
Golcu un Bermontu. Kopējie 
latviešu un igauņu spēki sakāva 
Golcu Cēsu kaujās 1919. gada 
22. jūnijā, un vācu kaŗavīri mas-
veidā iestājās Bermonta armijā, 
kas saviem krievu baltgvardu un 
vācu kaŗavīriem piesolīja brīvu 
zemi Latvijā. Mēs katru gadu 
Cēsīs kopā ar igauņiem atcera-
mies Cēsu kaujas, 22. jūnijs ir 
Varoņu piemiņas diena. Cīņā par 
Rīgu Bermonts tikai sakauts 
1919. gada 11. novembrī, dienā, 
ko mēs atceramies un svinam – 
tā ir Lāčplēšu diena.

Otrā pasaules kaŗā krita ap -
mēram 80 000 latviešu kaŗavīru, 
leģionāru. Arī viņus varam uz -
skatīt par „Lāčplēšiem”. Cīnoties 
pret komūnistu spēkiem, Korejā 
un Vietnamā krita mūsu jaunie 
puiši, kaut arī citu valstu uni  for-
mās. Tagad, atjaunotās Latvijas 
valsts laikā, krituši septiņi Lat-
vi jas kaŗavīri. Sarīkojuma dalīb-
nieki godināja kritušos cīnītājus 
ar klusuma brīdi.

Pagājuši daudz gadu, bet kopš 
Daugavas Vanagu organizācijas 
dibināšanas dienas tās ideja un 
mērķi ir nemainīgi, tie joprojām 
ir pamatā visai mūsu organizā-
cijas darbībai, vienojot tautu un 
stiprinot pārliecību, ka Latvija ir 
un paliek nacionāla un neatka-

Ievērojami jāuzlabo savstar-
pē jie sakari, izmantojot e-pastu, 
laikrakstus, DV Mēnešrakstu u. 
tml., sevišķi Latvijā, kur DV iz -
augsmei ir vislielākais poten-
ciāls.

DV organizāciju apvienošana 
Latvijā. Jāpievērš īpaša uzma nī ba, 
lai DV Latvijā būtu viena, vie-
nota un spēcīga organizācija, 
kas varētu turpināt DV darbu 
Latvijā bez ārvalstu DV atbalsta.

Organizēt DV vanadzēnu un 
DV jaunatnes kustību Latvijā, 
kur tai ir liels potenciāls.

Sadarboties ar citām organi-
zācijām, kuŗās ir līdzīgi domā-
jošie, it sevišķi Latvijā. 

DV archīvu un citu latviešu 
tautas kultūrālo vērtību sagla-
bāšana.

DV goda un cieņas aizstāvē šana. 
Uzrunas beigās DV CV priekš-

nieks aicināja visus latviešus un 
visas DV nodaļas un kopas 
iespēju robežās atbalstīt jauniz-
veidoto DV CV kontu Latvijā, 
kas sekmētu mūsu tautas goda 
un cieņas aizstāvēšanu tiesas 
procesos pret tiem, kuŗi mūs 
apmelo un sagroza vēsturi. 

Sarīkojuma dalībnieki runu 
noklausījās ar lielu interesi un 
pateicās runātājam, ilgi aplau-
dējot. Tika nodziedāta valsts 
himna „Dievs, svētī Latviju!”

DV apvienību jubilejā ap -
sveica Indianapoles latviešu 
sabiedriskā centra priekšnieks 
Andris Bērziņš un Indianapoles 
tautasdeju kopas „Jautrais pāris” 
vadītāja Iveta Asone. 
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Staunton, 
November 11 
– The new 
generation of 
immigrants 
to Russia from 
Central Asia 
and the Cau-
casus, one ra -

dically different from its prede-
cessor, does not remember the 
Soviet past, and is infected with 
national and religious intoler-
ance, is leading to the “de-Russi-
fication” of Russia and ultimately 
its collapse as an integral state, 
according to a Kyiv economist.

In an article in the current 
issue of “Literaturnaya gazeta,” 
Sergey Fomin, an ethnic Russian 
who works in Kyiv, even those 
immigrants to Russia who speak 
Russian are not assimilating but 
rather remaining outside the 
dominant cultural community 
and identifying not with Russia 
but with their homelands.

As such immigrants become 
more numerous and while ferti-

Uz skatuves Niks Matvejevs

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Immigration Points to ‘De-Russification’ of 
Russia and Its Collapse, Litgaz Author Says

lity rates among ethnic Russians 
remain so low, they are likely to 
have the same impact on Russia 
that African and Arab immi-
grants are having in Europe, 
reducing the titular nation into a 
national minority and thus 
threatening the continued exis-
tence of the receiving state.

“Russia as a sovereign unitary 
state can exist,” he argues, “only 
as long as the state-forming 
Russian people, which supports 
the unity of Russia, maintains an 
absolute majority in the popula-
tion” of the country. “The fewer 
the number of Russians, the 
lower their share in the popula-
tion, and the greater the chances 
of Russia breaking up into petty 
‘independent’” states.

But it is not just that the immi-
grants represent a threat to the 
state, Fomin says. The current 
numbers of immigrants legal and 
illegal are “absolutely unneces-
sary for the normal functioning 
of the Russian economy.” Une-
mployment among ethnic Rus -
sians is high, and many Russians 
are now emigrating to Western 

countries because they cannot 
find positions.

“Propagandists of unlimited 
labor migration into Russia as -
sert,” the Kyiv economist notes, 
“that unemployed Russians don’t 
want to take jobs in sectors where 
there is a demand for labor.” But 
one can respond, he says, “that 
Russian entrepreneurs do not 
take Russian unemployed for 
such work because there is ‘a 
reserve army’ of illegal [and 
cheaper] workers.”

Russian business owners thus 
benefit from the immigrants 
legal and illegal, but they do so 
only at an enormous price to the 
security of the country and the 
well-being of Russian workers, 
Fomin argues. For the latter, 
immigrants are competitors for 
jobs. They do not pay taxes and 
hence get a free ride on Russian 
social services paid for by 
Russians.

Moreover, “the presence in 
Russia of an enormous number 
of legal and illegal migrants to an 
enormous degree promotes the 
worsening of crime, the growth 

of social tensions in society, and 
also the sharpening of inter-eth-
nic relations in Russia.” And the 
cheap labor migrants provide 
eliminates any incentive busi-
nesses have to introduce more 
capital-intensive workplaces.

To the extent that the Russian 
Federation needs immigrants, 
Fomin continues, it should in the 
first instance seek to attract eth-
nic Russians, Ukrainians, Bela-
rusians, and “representatives of 
other indigenous peoples of 
Russia” because these people are 
the main potential wealth of 
Russia especially given the cur-
rent withering away of the 
Russian nation.”

According to Fomin, the coun-
tries of the CIS and the Baltic 
states are “ethnocratic states in 
which the titular nations occupy 
privileged positions and where 
[ethnic] Russians always will be 
second class citizens condemned 
to assimilation or absorption 
into the titular majority.” Thus, 
the sooner such people can be 
repatriated to Russia, the better.

“As is well known,” Fomin says, 

“the Russian authorities have 
adopted a program to support 
this, but they haven’t given it 
adequate financing and thus 
cannot ensure a normal life and 
acceptable living conditions for 
those who want to resettle in 
Russia.” As a result, this program 
has not had “the desired effect.

“What is needed”, the Ukraine-
based economist says, “is not 
simply a program but a com-
pletely new Russian law, one that 
would extend to all Eastern Slavs 
and to the representatives of 
other indigenous Russian peo-
ples regardless of where they 
were born or whether they were 
citizens of the USSR, and offer 
Russian citizenship and material 
support to the returnees”.

It would be easy to dismiss 
Fomin’s article as racist or worse, 
but it is significant in that it 
points to the ways that ethnic 
anger and class interests are com-
ing together in the Russian 
nationalist movement, a combi-
nation that feeds on itself and 
that will be far more difficult for 
Moscow to direct and contain.

26. oktobrī svinīgā sarīkojumā 
sapulcējās Aleksandra Čaka 
draugi un atbalstītāji, lai kopīgi 
pieminētu dzejnieka 111. dzim-
šanas dienu. Par godu šai gada-
dienai Aleksandra Čaka mūzejs 
un Čaka biedrības priekšsēdis 
Valdis Rūmnieks pirmo reizi 
pasniedza A. Čaka piemiņas zī -
mes. Dzejnieka dzimšanas dienā 
tika arī  izdota arī jauna grāmata 
„Čaks virtuvē”, kuŗā sakopoti 
Čadaraiņu ģimenes recepšu krā-
jumi. Sarīkojuma viesiem bija 
iespēja baudīt arī Nika Matve-
jeva koncertprogrammu ar A. 
Čaka vārdiem. 

Pasniegtas pirmās astoņas 
A.Čaka piemiņas zīmes 

Ideja par piemiņas nozīmēm 
radās A.Čaka mūzeja direktorei 
Antrai Mednei. „Vienmēr esam 
domājuši, ka visi darbi par dzej-
nieku ir ļoti bagāti un to iz  paus-

Aleksandra Čaka 111. dzimšanas dienas svinībās
Afišas, afišas – pilsētu dvēseles – 
krāsainas, kliedzošas kā dāmu zeķes, 
asiņu sarkanas, melnas un dzeltenas, 
no katra stūŗa man, staba un pievārtes
uzbāžas ciešāk kā pusnaktī netikles. 

Afišas, afišas – pilsētu sakraments – 
izrāžu, bāru un mītiņu kalendārs, 
mīlu es, mīlu jūs
kā savā zēnībā
kājbumbu, boksu un saldējumvafeles.
Daudz kas man dvēselei 
tuvs jūsu raibuma
un burtu rindu spējkontrastiem, lūzumiem. 

Afišas, afišas – jūs manas steidzīgās dvēseles 
labākā pavāru grāmata.

Aleksandrs Čaks

mes ir ļoti īpatnējas, tāpēc nereti 
ir žēl, ka nevaram pateikt paldies 
autoriem, jo tas neatbilst A.Čaka 
balvas formātam,” stāsta V. Rūm-
nieks, viņš nešauboties piekritis 
A. Mednes iniciātīvai par nozīmju 
veidošanu. Ik pēc diviem gadiem 
tiek pasniegta Aleksandra Čaka 
balva par mākslinieciski augst-
vērtīgu un novatorisku Rīgas 
interpretējumu kādā no mākslas 
veidiem, kā arī par nozīmīgu 
veikumu dzejnieka daiļrades iz -
pētē, populārizēšanā vai tulkošanā.

Šīs A. Čaka piemiņas zīmes ir 
pateicība par līdzdarbošanos 
dzejnieka daiļrades izplatīšanā 
un par ieguldījumu vēstures 
saglabāšanā. Nozīmes veidojis 
mākslinieks Aivars Vilipsons, 
attēlojot tajā dzejnieka portretu.

Jubilejas svinībās tika pasnieg-
tas pirmās astoņas piemiņas 
zīmes, tās saņēma  Liāna Ose – 

aktīva A. Čaka līdzdomā tāja; 
Rolands Ķemeris – iekār tojis 
piemiņas vietu A. Čaka bērnī-
bas vasaras  mājā un ar Eiropas 
financējuma atbalstu izveidojis 
A.Čaka vaska figūru, kas ap -
skatāma Bērzaunes mājā „Pelā-
des”; Vija Kilbloka – vairā ku 
A.Čaka grāmatu izdevēja; An -
dris Reinis Brežģis – nesavtīgi 
glabājis A. Čaka mantojumu, 
uzraugot A. Čaka mūzeju un 
kopjot dzejnieka un viņa vecāku 
kapa vietas; Andris Sproģis – 
A. Čaka biedrības aktīvs cilvēks 
un mūzeja atbalstītājs; Inguna 
Poga – Rīgas Nedzirdīgo bērnu 
in  ternātpamatskolas skolotāja, 
kas uztur kultūras garu skolā 
saistībā ar A. Čaka daiļradi; Niks 
Mat vejevs – mūziķis, kas A. Čaka 
dzejoļus pārvērtis dziesmās; Vilis 
Daudziņš – aktieris, kuŗa at -
tieksme pret A. Čaka dzeju ir 
bijusi ārkārtīgi neparasta, uz -
runājot cilvēkus ar nedzirdētu 
dzejas lasīšanas veidu. Ikviens 
no šiem cilvēkiem ir dedzīgs 
dzejnieka daiļrades cienītājs. 

„Čaks virtuvē” – re  ceptes 
dažādām gaumēm

Jaunajā grāmatā „Čaks virtuvē”, 
kas izdota sakarā ar dzejnieka 
111. dzimšanas dienu, ir atro-
damas receptes no Čadaraiņu 
ģimenes recepšu krājumiem, tās 
A.Čaks un viņa sieva Anita Bēr -
ziņa savā laikā ir pārrakstījuši ar 
roku un ielikuši recepšu kladēs. 
Tā ir sadzīviska rakstura grā-
mata, kuŗā sakopotas receptes 
dažādām gaumēm un vēlmēm, 
sākot no pamatēdieniem, deser-
tiem un beidzot ar kafijas paga-
tavošanu. Šajā grāmatā var atrast 
arī zīmītes, kas līdz šim vēl nekur 
nav publicētas un plašākai sa -
biedrībai nav bijušas zināmas. 
Grāmatā ir parādīts gods trīs 
svarīgām sievietēm A. Čaka 
dzīvē – mātei, sievai Anitai Bēr-
ziņai un mūža lielajai mīlestībai 

Mildai Gīnfeldei. „Tieši ar šīm 
trim sievietēm dzejniekam pa 
virtuvi nācās saimniekot vis vai-
rāk,” saka A. Medne. Par grāma-
tas izdošanu jāpateicas Apgā-
dam „Zvaigzne ABC” un tās 
direktorei Vijai Kilblokai, kas 
piekrita šī projekta tapšanai. 
„A.Čaks mums visiem ir ļoti 
personisks. Ir mīlestības temas, 
ir sirdsāpes. Emocijās mēs visi 
dzīvojam ar A.Čaka dzeju,” atzi-
na V. Kilbloka. Savukārt Zaiga 
Lasenberga, grāmatas „Čaks 
virtuvē” redaktore, atzina, ka 
mīlestību pret A.Čaku vienmēr 
ir gribējies apliecināt vēl un vēl, 
tāpēc ir dziļš iekšējs prieks par 
iespēju satikties ar dzejnieku 
jaunā veidā.

pievērš sev uzmanību un saista. 
Ar A. Čaka dzeju skolēni tiek 
iepazīstināti lielākoties 8. klasē, 
taču pakāpeniska iepazīstinā-
šana notiek jau kopš bērnu 
dienām. Dzejnieka daiļrade ne -
reti ir pārsteigums jauniešiem, 
visbiežāk ar netipiskiem salīdzi-
nājumiem un neparasto valodu. 
A.Čaka darbi rosina jauniešu 
iztēli, tāpēc, kā atzīst skolotāji, 
mācīt par A.Čaku ir vesels noti-
kums, kas atspoguļojas arī sko-
lēnu oriģinālajos darbos, pie  mē-
ram, viņu veidotajās fotografijās 
vai teātŗa uzvedumos.

Katram no mums ir savs 
atmiņu stāsts

Lai gan nosvinēta jau 111. dzej-
nieka dzimšanas diena, mīlestība 

Dzejnieka daiļrade – pār-
steigums jauniešiem

„Čaks turpinās visos iespēja-
majos veidos. Viņš allaž ir dzīvs,” 
atzīst A. Čaka biedrības priekš-
sēdis Valdis Rūmnieks. A.Čaks 
vienmēr ir bijis netradicionāls un 
lauzis daudzus priekšstatus. Dzej -
nieka spēks ir veids, kā viņš runā.

Čakam ir neparasta iztēle, kas 

un cieņa pret A. Čaku un viņa 
daiļradi ir tikai stiprinājusies. 
Kārtējās dzimšanas dienas svi-
nības ļauj atkal no jauna iegrimt 
atmiņu stāstos un pārliecināties 
par to, ka A. Čaks vienmēr ir 
bijis blakus – tikpat dzīvs kā viņa 
dzeja – arvien jauna, savdabīga 
un neparasti izteiksmīga.

Zane Inķēna
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Arvien straujāk tuvojas svētku 
laiks, kas norāda arī uz nākamā 
– 2013. – gada tuvošanos. Un 
nākamā gada aukstākajā posmā 
LELBA visus silti aicina uz sau -
laino un omulīgo Floridas štatu, 
kur notiks nākamās LELBA Drau-
 džu dienas „Jēzus aicina zvejot.”

Draudžu dienu iesākumā da  -
lībniekiem tiek piedāvāta vien-
reizēja iespēja – ekskursija uz 
Orlando „Holy Land Experience”, 
kur ikviens dalībnieks varēs 
iejusties Jēzus laika sabiedrībā, 
vidē un notikumos. Programmā 
paredzētas rīta lekcijas/nodar-

LELBA Draudžu dienu 2013 programma Floridā
„Jēzus aicina zvejot”
bības par mūsu baznīcā ak -
tuālām temām. Diakons Dāgs 
Demandts aplūkos iespējas un 
veidus, kā mūsu draudžu kon -
tekstā uzrunāt jaunāko paaudzi. 
Mācītāja Gundega Puidza runās 
par jauniebraucēju specifisko 
situāciju un vietu mūsu draudzēs 
un latviešu sabiedrībā kopumā. 
Mācītāja Dace Zušmane ru nās 
par to, kā mēs aizsnie dzam tos 
draudžu locekļus, kas nonākuši 
dažādās krizēs, dzīves krustce-
lēs un pārmaiņu priek šā. Savu-
kārt prāv. Ivars Gaide adresēs 
vecāko draudzes locekļu garīgo 
apzināšanos draudzes vidē. 

Rīta cēlienos piedāvāsim arī 
četras Bībeles pusstundas, ko 
vadīs māc. Aivars Pelds, LELBA 
prāv. Lauma Zušēvica, māc. 
Kārlis Žols un māc. Daira Cilne. 

Par garīgo namturību stāstīs 
LELBA pārvaldes loceklis Val-

demārs Pelds.
Pēcpusdienās piedāvāsim ie  -

spējas dziedāt Draudžu dienu 
korī, dejot liturģiskās dejas un 
spēlēt koklētāju ansamblī. 

Pēcpusdienās ceram jūs arī 
iesaistīt tādās aizraujošās no  -
darbībās kā mākslas, mūzikas, 
kustību un labirinta apļi, arī 
smieklu jogā, lūdzošajās rokās 
un tīkla aušanas aktīvitātēs. 

Savukārt vakari paies nema-
not gan dziesmu spēlēs, gan 
dzejas un teātŗa sarīkojumos. 
Un protams, arī sadraudzībā, 
atkalsatikšanās priekā, jaunu 
draudzības saišu veidošanā un 
visiem kopā lieliski pavadītā laikā.

Ģimenēm, kas ieradīsies kopā 
ar mazākajiem, gan rīta, gan 
pēcpusdienu cēlienā mēs piedā-
vāsim bērnu nodarbības. 

Noteikti atbrauciet, jūs neno-
žē losiet, jo tik brīnišķīgs laiks 

februāra beigās un marta sā -
kumā iespējams vienīgi Drau-
džu dienu norises vietā Day-
Spring Parrish Floridā ar siltu 
laiku, sauli, palmām, draugiem, 
paziņām un ģimenēm kopā! Tā 
ir reta un brīnišķīga iespēja!

Tuvojas svētki un, ja nevarat 
izdomāt, ko lai šogad Ziem svēt-
kos uzdāvina saviem mīļajiem, 
kam visa kā jau ir gana, tad 
ziniet – ceļš un/vai dalības 
maksa Draudžu dienās ir lie-
liska dāvana un brīnišķīgs pār-
steigums ikvienam!

Noteikti ir draudzes, kas vē -
lētos iepriecināt centīgus drau -
dzes darbiniekus vai veicināt 
savu draudzes locekļu garīgos 
meklējumus un atradumus – 
atbalstiet viņu vēlēšanos nokļūt 
Draudžu dienās ar financiālu 
atbalstu! Ikviens to patiesi 
novērtēs!

Pat tās draudzes, kuru skaits 
pa šiem gadiem ir krietni sa  -
mazinājies, bet kas joprojām 
apzinās savas financiālās iespē-
jas, kaut paši nespētu nokļūt uz 
Draudžu dienām, joprojām var 
iesaistīties svētīgajā atbalsta 
darbā, piešķiŗot stipendiju kā -
dam no LELBAs, kas ļoti vēlētos 
piedalīties Draudžu dienās 
2013. gadā, bet financiālu ie -
meslu dēļ to nespēj īstenot. 

Mums visiem kopā ir tik 
daudz brīnišķīgu, nesavtīgu un 
skaistu iespēju ar apvienotiem 
spēkiem un patiesu interesi 
atrast iespējas satikties nākam-
gad Floridā! Īstenosim tās!

Uz tikšanos!

LELBA
Evaņģelizācijas nozares 

vadītāja 
māc. Gundega Puidza 

Sezonas atklāšana Floridā
populāras bija “Tā es tevi mīlēšu”, 
“Jādzīvo, lai būtu prieks” un “Viss 
nāk un aiziet tālumā”. Vakara 
pēdējā dziesma bija jaunā kom-
ponista, Jēkaba Jančevska dziesma 
“Aizveŗ actiņas un smaidi”. Kon -
certam beidzoties, publika ar 
skaļiem aplausiem un ziediem 
pateicās māksliniekiem un izpel-
nījās vēl vienu Raimonda Paula 
kompoziciju – “Mēmā dziesma”. 
Visi vakara viesi bija vienisprātis, 
ka koncerta programma bija ļoti 
piemērota sezonas atklāšanai un 
droši vien aicinās jauno mūziķu 
pāri Floridas tautiešus iepriecināt 
arī nākotnē. 

Pēc koncerta tika izlozēti divi 
lieli augļu un citu našķu grozi un 
liela šampanieša pudele, šoreiz 
laimīgie vinnētāji bija Kitija Trei-
 mane, Ivars Rubīns un Vēsma Kalva.

Tad visi klātesošie sēdās pie 
vakariņu galda, par ko bija 
gādājusi saimniece Mārīte Prāvs 
ar vīru Māri un virtuves koman-
das palīgiem un palīdzēm.

Gunārs LiepiņšGuna un Endrū Panteļi pēc priekšnesuma
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Ilggadējais Koloradospringu 
latviešu ev. lut. draudzes priekš-
nieks un Kolorado Daugavas 
Vanagu apvienības priekšnieks 
Arvīds Timermanis ģimenes un 
draugu vidū š. g. 4. septembrī 
svinēja savu 85 gadu jubileju. 

Arvīds Timermanis dzimis 
1927. gada 4. septembrī Dra-
bešu pagasta Ieriķos dzelzceļa 
darbinieka Jāņa un viņa dzī-
vesbiedres Alvines Timermaņu 
ğimenē. Skolas gaitas viņš sāka 
Cēsu pilsētas 4. pamatskolā, 
izglītību turpināja Cēsu Valsts 
technikumā.

Otrā pasaules kaŗa laikā A. 
Timermanis 1944. gada augus-
 tā tika iesaukts Gaisa spēku 
izpalīgos Rīgā, kur piedzīvoja 
uzlidojumu. Tālāk viņa ceļš 
veda uz Dancigu, pēc tam 
Sudetu apgabalu, līdz nokļuva 

Daudz laimes jubilāram Arvīdam Timermanim!
Vestfālē, kur tika ievai-
nots, apsargājot dzelz-
ceļa tiltu. Pēc atvese-
ļošanās dažādās slim-
nīcās A. Timermanis 
uzsāka māsas Rozālijas 
meklēšanu, un viņu lai-
mējās atrast bēgļu no -
metnē Lībekā. Abi 1949. 
gada vasarā ieceļoja Ame-
 rikā un apmetās uz dzīvi 
Koloradospringos. 

Arvīds Timermanis 
1950. gadā saņēma rīko-
jumu reğistrēties mili-
tāram dienestam, viņu 
iedalīja 45. Oklahomas 
Nacionālās gvardes di -
vīzijā. Pēc apmācībām 
Camp Folk Luizianā vi -
ņu nosūtīja uz Japānu, 
kur apmācības turpi nā-
jās. Divīzija tika pārcelta 

uz Dienvidkoreju, 1951. gada 
pavasarī tur notika sīvas kaujas. 
A.Timermanis atgriezās ASV 
1952. gada augustā un jau nā  -
kamajā gadā dabūja darbu un 
septiņus gadus strādāja pro -
duktu vairumtirdzniecībā, pēc 
tam zāļu vairumtirdzniecībā 
līdz pat aiziešanai pensijā līdz 
1997. gadā.

Toronto 1953. gada 23. maijā 
A. Timermanis salaulājās ar 
jauko un sirsnīgo Āriju Vīlipu. 
Ģimene svētīta ar trim meitām: 
Ritu, Māru un Vitu, mazmeitu, 
trim mazdēliem, mazmazmeitu 
un mazmazdēlu.

Vēl dienot armijā, 1950. gadā, 
Arvīds Timermanis iestājās 
Daugavas Vanagu organizācijā. 
Viņš izcēlās ar apzinīgumu un 
godīgumu, apbalvots ar DV 
ASV zemes valdes Goda rakstu, 

Pēc gaŗāka vasaras pārtrau-
kuma Floridas tautieši 10. no -
vembrī Sv. Pētersburgas Latviešu 
biedrības namā atklāja sarīko-
jumu sezonu ar Mārtiņballi. Tā 
kā šis bija pirmais sezonas sarī-
kojums, organizētāji nebija droši, 
cik apmeklētāju varētu ierasties, 
minēja ka varētu sagaidīt kādus 
sešdesmit. Atnāca vairāk nekā 
astoņdesmit, jo bija ieradušies arī 
vairāki Kanadas sniegputni, pa -
ziņas no Čikāgas, Detroitas un 
Orlando un arī lielāka viesu 
grupa no Klīvlandes un pat daži 
jaunāki tautieši no Latvijas un 
viena tautiete no Zviedrijas. Nama 
saimnieks steidzīgi pievienoja 
vēl divus viesu galdus. 

Vakara programmu atklāja ta -
lantīgie mūziķi – vijolniece Guna 
Pantele un pianists, baritons En -
drū Pantelis (Andrew Puntel). 
Guna Pantele mācījusies vijoļspēli 
Latvijā un ieguvusi augstāko iz  -
glītību Latvijas Kultūras akadē-
mijā, studējot tradicionālo kul-
tūru un folkloru. Filadelfietis, 

amerikānis, Endrū Pantelis absol-
vējis mūzikas fakultāti Fordhama 
universitātē un vienu gadu, bū  dams 
Fulbraita stipendiāts, studējis tau -
tas mūziku Latvijā, kur arī papil-
dinājies kordiriģēšanā Latvijas 
Mūzikas akadēmijā pie Romāna 
Vanaga. Šo studiju laikā viņš 
iemācījies arī latviešu valodu.

Programmas pirmā daļā tika 
pasniegtas vakaram piemērotas 
četrpadsmit tautasdziesmas, pie -
mēram, “Mārtiņš brauca ziemas 
ceļu” un “Labvakar, Mārtiņtēv!”. 
Tad mākslinieki aicināja publiku 
dziedāt līdzi arī vairākās pazīsta mās 
tautas dziesmās, kā “Aiz kalniņa 
dūmi kūp”, “Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu” un “Pūt vējiņi”, kas tika iz -
darīts ar lielu entuziasmu, jo dau -
dzi no sanākušiem tautiešiem ir 
dziedājuši un vēl tagad dzied da -
žādos koŗos. Šī pirmā koncerta 
daļa beidzās ar četrām populārām 
ziņģēm, nobeidzot ar dziesmu 
“Pie Dzintara jūras”. 

Koncerta otrā daļa bija veltīta 
Raimonda Paula dziesmām. Ļoti 

DV CV Atzinības rakstu un 
zelta nozīmi, viņš ir DV mūža 
biedrs. 

Jubilārs bijis rosīgs arī citās 
organizācijās – viņš ir ALAs 
mūža biedrs, Koloradospringu 
latviešu biedrības dibinātājs, 
kopš 1956. gada darbojās Ko -
loradospringu latviešu ev. lut. 
draudzē, 1972. gadā uzņemoties 
draudzes priekšnieka amatu. 
A. Timermanis apbalvots ar 
Latvijas ev. lut. baznīcas virs-
valdes un archibīskapa Atzinī-
bas rakstu. 

Kolorado latviešu 
saime vēl jubilāram 
daudz saulainu dienu 
nākotnē!

Vēsma Žīgure
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Latvijas Ārpolītikas institūta 

direktoram atsaka vīzu 
iebraukšanai Krievijā

Latvijas Ārpolītikas institūta di -
rektoram Andrim Sprūdam (at -
tēlā), kas gribēja piedalīties Balti-
jas jūras reģionam veltītā konfe-
rencē Sanktpēterburgā, atteikta 
Krievijas vīza.

“Sākotnējais skaidrojums bija 
tāds, ka technisku iemeslu pēc 
viņi nevar pieņemt manus doku-
mentus,” aģentūrai LETA sacīja 
Sprūds. Vīzas atteikums, iespē-
jams, esot skaidrojams ar šā ga - 
da augustā ārlietu ministra Ed -
gara Rinkēviča  pieņemto lēmu-
mu par Latvijai nevēlamām per-
sonām pasludināt bijušo ziņu 
aģentūras Regnum vadītāju Mo -
destu Koļerovu un Regnum gal-
venā redaktora vietnieku Igoru 
Pavlovski. “Krievija taču neva -
rēja palikt parādā par šādu rīcī-
bu,” sacīja Sprūds.

Sprūds iepriekš kaimiņvalstī 
vie sojies vairākkārt. Turklāt šo -
gad viņš Krieviju apmeklējis jau 
divas reizes - gada sākumā un šā 
gada jūlijā, un nekāda aizķerša -
nās ar vīzas noformēšanu viņam 
nebija radusies.

***
Saeima pieņem 

2013. gada budžetu
Saeima 15. novembrī pēc 12 

stundu gaŗras sēdes pieņēma 
2013. gada valsts budžetu, vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2013.-
2015.gadam. Budžeta pieņem ša-
na tika sagaidīta ar ovācijām. Mi  -
nistru prezidents piebilda, ka turp-

māk būtu jāizvairās no prakses - 
budžetā veikt grozīju mus.

Par budžeta pieņemšanu bal-
soja 55 koalicijas deputāti, pret 
bija 38 opozicijas deputāti.

Kopumā nākamā gada valsts 
budžeta projektam un to pava-
došajiem likumprojektiem bija 
iesniegti vairāk nekā 500 priekš-
likumi, kuŗus vērtēja gan valdība, 
gan Saeima.

***
Prezidenta pilnvaras 

nav jāpaplašina
Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš teica uzrunu Latvijas Uni-
versi tātē Valsts prezidenta insti - 
tū cijas 90. gadadienai veltītajā 

starp tautiskajā konferencē “Lat vi-
jas Valsts prezidenta institūcijas 
darbības izvērtēšana”. Prezidents 
atzina, ka  Satversme Valsts pre-
zidentam ir devusi pietiekamas 
pilnvaras un to paplašināšana nav 
nepieciešama, tās iespējams vie-
nīgi precīzēt. Šīs pilnvaras ne -
drīkst paplašināt uz citu varu 
rēķina. Pēc prezidenta teiktā, 
jāizvērtē “visi modeļi un iespējas” 
Valsts prezidenta ievēlēšanas kār-
tībā.  “Vadonības gars un plašas 
pilnvaras” nav tas, pēc kā būtu 
jātiecas.

***
Kalniņu un Klementjevu  

ievēlē NATO komiteju vadībā
Čechijas galvaspilsētā Prāgā 

no  tika NATO Parlamentārās 
asamblejas (PA) 58. sesija. Pirmo 
reizi NATO PA vēsturē tās ko -
miteju vadībā ievēlēti Latvijas de -
legācijas pārstāvji. Latvijas dele-
gācijas vadītājs Ojārs Ēriks Kal-
niņš ievēlēts Polītiskās komitejas 
priekšsēža vietnieka amatā, bet 
Latvijas delegācijas vadītāja viet-
nieks Ivans Klementjevs - Eko  - 
no mikas un drošības komitejas 
priekš sēža vietnieka amatā un   
par Ukrainas – NATO parla men-
tārās padomes locekli. 

***
Eksprezidenti ievēlē atkārtoti
Pēc Ārlietu ministrijas sniegtās 

informācijas, Starptautiskās Kri-
mi nāltiesas (SKT) dalībvalstu 
asamblejas 11. sesijā Hāgā, bal-
sojot 121 dalībvalstij, SKT Cietu-
šo trasta fonda valdē atkārtoti ie -
vēlēta ĀM izvirzītā un atbalstītā 
kandidāte, bijusī Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
vienīgā no Austrumeiropas valstu 
grupas.Tas ir apliecinājums bi  ju-
šās prezidentes līdzšinējai profe-
sionālajai un veiksmīgajai dar -
bībai SKT trasta fondā. Kopumā 
SKT trasta fonda valdē ir pārstā-
vēti piecu pasaules lielāko reģio-
nālo grupu pārstāvji. (Trasts ir 
divpusējs līgums starp novēlētā -
ju un trastiju; (trustee - aizbildnis, 
an  gļu val. – Red.)

***
Teikmanis Kanadā akcentē 

Latvijas vēlmi iestāties OECD
Ārlietu ministrijas (ĀM) valsts 

sekretārs Andris Teikmanis (at -
tēlā) uzturējās darba vizītē Kana-

dā. Teikmanis diskusijās uzsvēra 
Latvijas vēlmi iestāties Ekono-
miskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (OECD). Polītiskajās 
konsultācijās tika apspriesti ak -
tuālie transatlantiskās sadarbības 
un Latvijas-Kanadas divpusējās 
sadarbības jautājumi.

Vizītes laikā Teikmanis pieda-
lījās starptautiskajā drošības fo -
rumā Halifaksā, kuŗā vadīja eks-
pertu diskusiju par attīstības pro-
cesiem Krievijā, tikās ar Halifak-
s as ostas un pašvaldības pārstāv-
jiem, kā arī ar Kanadas-Baltijas 
un Ziemeļvalstu parlamentārās 
sadraudzības grupas vadītāju.

Andris  Teikmanis Jaunskotijas 
provincē atklāja Latvijas goda 
kon sulātu un tikās ar Kanadas 
lat viešu kopienas pārstāvjiem.

***
Latvijas Okupācijas mūzejs 

Lāčplēša dienā atklāja pagaidu 
ekspozīciju

Latvijas Okupācijas mūzejs 11. 
novembŗa pievakarē, skanot vīru 
kopas „Vilki” dziesmām, svinīgi 
atklāja pagaidu ekspozīciju bi -
jušās ASV vēstniecības ēkā Raiņa 
bulvārī 7. Tā būs mūzeja pagaidu 
mājvieta vismaz divus turpmākos 
gadus, kamēr notiks Nākotnes 
nama celtniecība. 

Sarkanās lentes pārgriešanas 
gods bija uzticēts Saeimas Oku-
pācijas mūzeja atbalsta grupas 
vadītājai Inesei Laizānei. Atklājot 
ekspozīciju, viņa sacīja: 

„Zīmīgi, ka Okupācijas mūzeja 
pagaidu ekspozīcija tiek atklāta 
11. novembrī - Valsts svētku die-
n ā. Mūzejs stāsta ne tikai par lat-
viešu tautas ciešanām, bet arī par 
spēku, ar kuŗu latviešu tauta 
pretojās okupācijai un pierādīja, 
ka ir stipra, ka spēj atjaunot savu 
valsti. Katru gadu arī turpmāk 
sagaidīsim Lāčplēša dienu kā 
svētku dienu, kā brīvdienu un 
šajā dienā būsim stipri.” 

Svinīgas uzrunas teica arī mū -
zeja vadība un izstādes autors 
vēsturnieks Ojārs Stepens. Vēs-
tur nieks Ritvars Jansons uzrunā 
norādīja: „Šis ir vēsturisks brīdis, 
jo šodien tiek atklāta arī maza 
daļiņa jaunās - 2015. gada ekspo-
zīcijas. Šo brīdi tik ļoti ir gaidī - 
juši Jaunās ekspozīcijas ziedotāji 
un visi mūzeja atbalstītāji.”

Jaunizveidotā pagaidu ekspo-
zīcija izkārtota četrās mūzeja 
zālēs, kur ASV diplomātu laikos 
mēdza notikt dažādi sarīkojumi. 
Telpas ir četrreiz mazākas nekā 
pastāvīgajā ēkā Latviešu strēl-
nieku laukumā, tāpēc ekspozī - 
cija ir vairāk koncentrēta, tomēr 
apmeklētājiem sniedz pilnīgu 
pār skatu par Latvijas okupācijas 
vēsturi. Vitrīnās izstādīti priekš-
meti no mūzeja krājuma, daudzi 
no tiem apmeklētājiem apskatei 
nodoti pirmo reizi.

Būtiski, ka pagaidu ekspozīcijā 
ir apskatāma neliela daļa no 
Nākotnes nama jaunās ekspozī-
cijas - paraugstends par okupā-
ciju varu maiņu Latvijā 1941. 
gada vasarā. Stenda izveidei ne -
pieciešamos līdzekļus ziedojuši 
Biruta un Augusts Graši. Viņu 
vārds lasāms pie stenda piestip-
rinātā plāksnītē. Šādas plāksnī - 
tes ar ziedotāju un godināto vai 
pieminēto personu vārdiem būs 
redzamas pie ikkatra jaunās eks-
pozīcijas stenda un objekta.

Raiņa bulvārī 7 turpināsies 

valsts protokola vizīšu uzņem-
šana. 23. novembrī mūzejā vie-
sosies Polijas prezidents. Mūzeja 
Izglītības nodaļa šobrīd aktīvi 
strādā, lai sagatavotu pagaidu eks-
pozīcijai pielāgotas nodarbības 
skolēnu grupām. 

***
Kāds labums 

no eiro ieviešanas?
Pēc eiro ieviešanas septiņu ga -

du laikā izdevumi būs ievērojami 
mazāki nekā ieguvumi. Tālāks 
labklājības pieaugums gan ir at -
karīgs no valsts spējas izmantot 
eiro ieviešanas priekšrocības, viet-
nē makroekonomika.lv raksta Lat-
vijas Bankas Monētārās polītikas 
pārvaldes Makroekonomikas 
ana lizes daļas vadītāja Santa Bēr-
ziņa.

Viņa norāda, ka eiro ieviešana 
neaizstāj nepieciešamās struk tū-
rālās reformas un budžeta prā -
tīgu apsaimniekošanu, to rāda 
Dienvideiropas valstu bēdīgā pie-
redze. Taču eirozonā stiprinātā 
ekonomiskā, fiskālā un finanču 
polītika dod pamatu sagaidīt vai-
rāk līdzsvarotu un spēcīgāku iz -
augsmi.

Izmantojot Latvijas makroeko-
nomisko modeli, Centrālās ban-
kas speciālisti novērtējuši sagai-
dāmo Latvijas ekonomikas pie-
augumu pēc pievienošanās Eiro-
pas vienotajai valūtai. Efektu lie-
lumu novērtējumi balstīti uz 
starptautiskiem pētījumiem un 
citu valstu pieredzi, taču tie lie -
toti Latvijas ekonomikā atbilstoši 
tās struktūrai.

Starptautisku pētnieku novēr-
tējumi liecina, ka viens no būtis-
kākajiem ieguvumiem, pievie-
nojoties kopīgai valūtas zonai, ir 
eks porta kāpums, atšķiŗas vienīgi 
novērtētie pieauguma lielumi. 
Latvijas Banka aprēķinos pieņē-
musi piesardzīgāko scēnāriju,      
ka eksports pieaugs par 5% vi -
dējā termiņā.

Okupācijas mūzeja jaunās ekspozīcijas atklāšana Raiņa bulvārī 7

(Turpināts 10. lpp.)
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Latvija Forbes sarakstā 40. vietā
 Biznesa žurnāla Forbes veido-

tajā uzņēmējdarbībai labvēlīgā - 
ko valstu sarakstā Latvija iekļauta 
40.vietā, no pagājušā gada no  krī-
toties par trīs vietām.

No Baltijas valstīm visaugstāko 
vietu ieņem Igaunija, kas sarakstā 
nonākusi 22. vietā, no pagājušā 
gada vietas noslīdot par sešām.

Savukārt Lietuva ierindojusies 
35. vietā, no pagājušā gada pozi-
cijas indeksā nokrītoties par pie-
cām pozicijām.

Par uzņēmējdarbībai labvē lī-
gāko valsti Forbes veidotajā sa -
raks tā atzīta Jaunzēlande, kas ga -
da laikā pakāpusies par vienu 
vietu un apsteigusi pagājušā ga -
da līderi Kanadu, kuŗa noslīdē -
jusi uz piekto vietu. Otro vietu 
sa  rakstā ieņem Dānija, kam seko 
Honkonga un Singapūra. Visne-
labvēlīgākie apstākļi uzņēmēj-
darbībai ir Gvinejā, Čadā un Ve -
necuēlā.

***
Latvija SVF pirmajam atdos 

starptautiskā aizdevuma 
parādus

Pēc Latvijas valdības lūguma 
sa  ņemšanas par finanču atbalsta 
sniegšanu 2008. gada nogalē vie-
nojās Eiropas Komisija, Starp tau-
tiskais Valūtas fonds, Pasaules 
Banka, Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības banka, vairākas Zie-
meļvalstis - Dānija, Zviedrija, So -
mija, Igaunija, Norvēģija, kā arī 
Čechija un Polija. Latvijai tika pie-
šķirti 7,5 miljardi eiro (5,25 mil jar-
di latu), no kuŗiem līdz program-
mas beigām tika izmanto ti 4,4 
miljardi eiro (3,08 miljardi latu).

21. novembrī darbu Latvijā sā -
ka kārtējā starptautisko aizdevē -
ju – Eiropas Komisijas (EK), Pa -
saules Bankas un Starptautiskā 
Valūtas fonda (SVF) - misija, lai 
pārliecinātos, kā pēc aizdevuma 
programmas nobeiguma valsts 
ievēro visas uzņemtās saistības. 
Tieši Starptautiskajam Valūtas 
fondam Latvija līdz gada beigām 
plāno samaksāt vēl 55,9 miljo -
nus latu, un fonds būs arī pirmais 
no kreditoriem, kuŗam Latvija 
nomaksās visus parādus. 

Arī pēc šīs otrās aizdevēju mi -
sijas EK joprojām  sekos līdzi si -
tuā cijai Latvijā, un šāda uzraudzī-
ba būs līdz brīdim, kad Latvija būs 
atmaksājusi 70% jeb nedaudz virs 
diviem miljardiem no kopu mā 
aizņēmumā saņemtajiem 2,9 mil-
jardiem eiro (2,03 miljardi latu).

***
Valsts svētku pieņemšanā Īrijā 

uzstājas pianists Andrejs 
Osokins

17. novembrī Latvijas vēstnieks 
Īrijā Pēteris Kārlis Elferts ar kun-
dzi Antu Spundi par godu Valsts 
svētkiem rīkoja pieņemšanu dip-
lomātiskajam korpusam, Īrijas 
val dības, Īrijas sabiedrības, kā arī 
latviešu kopienas pārstāvjiem 
Dub linas mēra rezidencē. Savā 
uz   runā vēstnieks izcēla latviešu 
tautas mērķtiecību un drosmi, 
pa  sludinot valsts neatkarību  
1918. gada 18. novembrī, un     

sveica klātesošos Latvijas Repub-
likas Neatkarības pasludināša -  
nas gadadienā.

Sarīkojumā uzstājās pianists 
Andrejs Osokins (attēlā), kas šo- 
gad maijā Dublinas Starptautis-
kajā pianistu konkursā ieguva 
trešo vietu. Vēstnieks izteica pia-
nistam pateicību par līdzdalību 
pieņemšanā un pasniedza vēst-
niecības pateicības rakstu.

***
Latvijas ražojumi Maskavā 
Maskavā 15. novembrī atklāja 

Latvijas ražojumu tirdzniecības 
stendu Rižskij dvorik. Tas atrodas 
veikalā, kas minēts arī citvalstu 
tūrisma ceļvežos.

Tveras ielas 14. namā ir sla-
venākais Maskavas pārtikas vei-
kals, ko tāpat kā 20. gadsimta sā -
kumā, pirmsrevolūcijas laikā, 
sauc tā kādreizējā īpašnieka vār -
dā – par Jeļisejeva pārtikas veika-
lu. Tagad tajā saimnieko pārtikas 
veikalu ķēde, no tiem septiņos    
ta  gad atrodami arī Rīgas pro-
duktu stendi. No Latvijā ražotā 
visvairāk pieprasīta ir piena pro-
dukcija. Līdz gada beigām Ma s - 
kavā tiks atklāti vēl vairāki Rīgas 
pārtikas stendi, un uzraksts Riž-
skij dvorik būs redzams jau 20 
veikalos.

***
Ugālē būvētās ērģeles skan aiz 

Latvijas robežām
Jānis Kalniņš ir Ugāles luterāņu 

draudzes mācītājs un ērģeļu darb-
nīcas īpašnieks. Ērģeļu būve savā 
ziņā ir arī bizness. Rets un speci-
fisks bizness, kam Latvijā ir ļoti 
mazs tirgus. Pasūtinājumi  tiek 
meklēti ārzemēs, kur ir ļoti liela 
konkurence. Tāpēc Ugāles darb-
nīcā restaurē galvenokārt kla-
vieres, leijierkastes un harmo ni-
jus. Nu jau trīs gadus restaurā cijā 
atrodas tikai vienas - Bauskas lu -
te rāņu baznīcas ērģeles. Ugāles 
ēr  ģeļu darbnīcas ražojumu gal  - 
ve nie pasūtinātāji šobrīd ir     
Zvied rijā, Somijā un Norvēģijā. 
Ugālē būvētie instrumenti skan 
arī Lie  tuvā, Francijā un Italijā. Arī 
Vents pils Livonijas ordeņa pilī 
atrodas Jāņa Kalniņa un viņa 
komandas būvētās ērģeles un     
leijerkaste.

Jānis Kalniņš (attēlā) savu aro-
du apguvis pie Rīgas Doma baz-
nīcas ērģeļmeistara Gunāra Dāl-
maņa. Ugāles darbnīca šovasar 
no  svinēja divdesmit gadu jubi-
leju. Kopā ar Kalniņu jau vairāk 

nekā desmit gadus strādā gald-
nieki Sandris, Jānis, Aleksandrs 
un metallmeistars Ivo - visi izcili 
sava amata meistari. Jaunajām 
ēr ģelēm absolūti viss - korpuss, 
plēšas, vējlādes, stabules un pā  rē-
jās detaļas - tiek darinātas ar ro   -
kām, izmantojot vienkāršas, pa -
šu radītas palīgierīces. Ērģeļu de -
taļas top darbnīcā, bet tās montē 
pasūtinājuma vietā.

***
Dublinā latviete Sanita atveŗ 

rokdarbu veikalu
Latviete Sanita Ausēja Īrijā ir 

kļuvusi par dziju veikaliņa Sanita’s 
Wool Boutique saimnieci. Tā ir 
viena no retajām vietām Īrijā, kur 
latviešu rokdarbnieces var ne  
tikai pārdot savus izstrādājumus, 
bet arī nopirkt piecu adāmadatu 
komplektu zeķu adīšanai.

Sanita Ausēja Dublinā atvērusi 
rokdarbnieču veikaliņu, kas se  -
viš ķi iepriecina vietējās latvietes

Latvietes no senseniem laikiem 
ir slavenas kā čaklas rokdarb-
nieces. Šo  sirdij tuvo vaļasprieku 
viņas parasti nepamet novārtā, 
arī pārcēlušās uz dzīvi citā valstī. 
Tieši tāpēc Sanita Ausēja piekri-
tusi kļūt par dziju veikaliņa va -
dītāju, rakstīts Īrijas latviešu por-
tālā www.baltic-ireland.ie.

Sanita’s Wool Boutique, kuŗā var 
nopirkt visu, kas vajadzīgs rok-
darbiem – adīšanai, tamborēša-
nai, izšūšanai un šūšanai, atro - 
das Dublinā. Plašā izvēlē te rok-
darbniecēm pieejama ne tikai 
Anglijas, Francijas, Spānijas un 
Vā  cijas prece, bet arī Latvijas pro-
dukcija. Ausējas veikaliņš esot 
viena no retajām vietām Īrijā,   
kur var nopirkt piecu adāmadatu 
komplektu un uzadīt pašas sev 
zeķes latvietēm ierastā kārtā, jo 
īrietes zeķes adot ar četrām adām-
adatām. Veikaliņā var nopirkt arī 
gatavus mūsu rokdarbnieču iz -
strādājumus – šalles, rotas, adī ju-
mus bērniem, segas un dekorus.

***
Prasa izglītības ministra 

demisiju
Izglītības ministrs Roberts Ķīlis 

nācis klajā ar alternātīvu studiju 
programmu izvērtējumu, kas sa -
niknojis vairāku augstskolu va -
dību.Tās norādījušas, ka alternā-
tīvais izvērtējums ir neprecīzs, 
tāpēc Ķīlis jānomaina.

Augstskolu ieskatā Ķīlis no -
melnojis visu Latvijas augstāko 
izglītību un ar saviem autoritā ra-
jiem lēmumiem apdraud augst-
skolu autonomiju un demokra-
tiju. Ministrs vēlas iedibināt de  -
mokratiskai valsts pārvaldei svešu 
polītisko lēmumu pieņemšanas 
praksi.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (Vienotība) nepra-
sīs ministra demisiju. Dombrov-
s ka ieskatā komūnikācijas trū -
kums starp izglītības un zinātnes 
ministru Robertu Ķīli un augst-

skolām pagaidām nebūs iemesls, 
lai rosinātu vairāku augstskolu 
ierosināto Ķīļa nomaiņu. Valdības 
vadītājs ir pārliecināts, ka minis-
t ram ar nozares pārstāvjiem izdo-
sies panākt vienošanos.

***
Ķīļa aizdomas...

Augstākās izglītības padome 
(AIP), iespējams, ir viltojusi 
augstskolu izvērtējuma datus, 
secinājis izglītības un zinātnes 
ministrs Roberts Ķīlis. “Visi pār-
metumi, kas adresēti man sais tī  -
bā ar studiju programmu iz   vēr-
tējumu, patiesībā ir pārmetumi 
Augstākās izglītības padomei un 
tās vadītājam Jānim Vētram. Iz -
glītības un zinātnes ministrija    
pēc publiski pieejamas un viegli 
paskaidrojamas metodoloģijas 
veica AIP savākto un autorizēto 
datu analizi. Tikai tagad augst-
skolu pārstāvji ir gatavi atzīt, ka 
dati bijuši nekorrekti un būtībā 
viltoti,” norāda ministrs. Ķīlis uz -
sveŗ, ka tā ir vistiešākā AIP, ne -     
vis IZM atbildība un Jānim Vēt-
ram - tās vadītājam jāatbild gan 
saviem kollēgām, gan nodokļu 
maksātājiem par datu ievākša -
nas apstākļiem, to patiesumu un 
izmantojamību. Ministrijas rī -
cībā nonākusi informācija, ka 
AIP paši ir labojuši ārzemju eks-
pertu novērtējumus.

Ja apstiprināsies, ka AIP datus 
ir viltojusi, turklāt ievērojot, ka 
izvērtējumam iztērēts miljons 
latu, Ķīlis par to ziņošot Ģenerāl-
prokurātūrai un KNAB, kā arī 
aicināšot padomi atkāpties un 
rūpēsies par jauna kvalitātīva iz -
vērtējuma nodrošināšanu.

***
Memoriāls Kārļa Skrastiņa 

piemiņai
2011. gada 7. septembrī Jaro- 

s lavļā lidmašīnas Jak-42 avarijā 
gāja bojā hokeja vienības Loko-
motiv spēlētāji un treneŗi, arī 
Latvijas izlases kapteinis Kārlis 
Skrastiņš. 

Piemiņas memoriāls bojā gāju-
šajiem hokejistiem

Tunošnas upes krastā par pie-
miņu hokejistiem izveidots me -
moriāls - krusts no melnā Urālu 
granīta. Krusta augstums ir 2,5 
metri, un tas atrodas slēgtā beto-
na un stikla apvalkā, bet pie krus-
ta ir izveidotas kāpnes. Blakus 
ūde nim uz granīta plāksnes ir 
uzstādīts akmens, kuŗā iegravēti 
bojā gājušo vārdi. Uz šī paša ak -
mens upē atradās avarējušās pa -
sažieŗu lidmašīnas fizelāžas daļa. 
Akmens kļuva par pieminekļa 
daļu pēc bojā gājušo hokejistu 
radinieku lūguma. Kopumā visa 
kompozicija būtībā simbolizē 
hokeja laukumu.

Tapusi filma 
„Sapņu komanda 1935”

Drīzumā kinoteātŗos uz lielā 
ekrāna būs skatāma režisora Ai -
gara Graubas jaunā spēlfilma  
„Sapņu komanda 1935”.  Filma ir 
stāsts par apņēmīgu cilvēku - 
Valdemāru Baumani, kuŗam bija 
iecere radīt labu basketbola ko -
mandu, ar kuŗu piedalīties un 
uzvarēt pirmajās Eiropas meis -
tar sacīkstēs basketbolā. Tas arī 
lieliski izdevās. Latvijas basket-
bolisti 1935. gadā izcīnīja pirmo 
Eiropas čempionu titulu, nodro-
šinot paliekošu vietu pasaules 
sporta vēsturē. 

***
Filma par tautas traģēdiju 

Režisors Viesturs Kairišs un fil-
mu studija Mistrus Media sā kuši 
veidot filmu „Melānijas chro nika” 
par Baltijas tautu deportāciju un 
staļinisma represijām. Filmas  
scē nārijs veidots pēc rakstnieces 

Me lānijas Vanagas (attēlā) auto-
biografijas „Veļupes krastā 1941-
1957” motīviem. Dienasgrāmatu 
par savu dzīvi izsūtījumā Vanaga 
rakstīja Sibirijas ciematā, kur iz -
au dzināja savu dēlu un arī citu 
latviešu bērnus. Filmas produ-
centa Ginta Grūbes ieskatā Melā-
nijas Vanagas grāmata ir gran-
diozs piemineklis mūsu tautas 
vēsturei, kas pielīdzināma antī-
kajai traģēdijai. Tāpēc filmai jā -
būt stāstam ar dziļu garīgu pa -
matu – cilvēka personības izaug-
s mes un liela spēka apliecināju-
mam. Tā tiks veidota saprotama 
arī cilvēkiem, kuŗi neko nezina 
par mūsu vēstures notikumiem. 
Galveno lomu atveido Šveices 
aktrise Sabīne Timoteo.   

***
Atgūst nozagtu gleznu

Latvijas Nacionālais mākslas 
mūzejs (LNMM) atguvis pirms 
20 gadiem, 1992. gada 12. jūnijā, 
no mūzeja ekspozīcijas nozagto 
Aleksandra Heibela 19. gadsimta 
40. gados gleznoto audeklu “Svē -
tā ģimene” (attēlā).

Glezna no ekspozīcijas pazuda 
dienas laikā, kad mūzejs bija 
atvērts apmeklētājiem. Visus šos 
gadus mūzejam nebija nekādu 
ziņu par gleznas likteni, un arī 
zagli policijai neizdevās noskaid-
rot. Šajā rudenī glezna pēkšņi 
parādījusies mākslas tirgū, kur tā 
piedāvāta pārdošanai. Mūzejam 
vēršoties ar iesniegumu policijā, 
glezna tika atgūta un ir nonākusi 
atpakaļ LNMM  krājumā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
 

(Turpināts no 9. lpp.)
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Demagoģijas 
gal venā iezīme ir 
nevis aplūkot lie-
tas būtību, bet gan 
„bliezt” ar savu sa -
kāmo pilnīgi neat-
karīgi no visa pā -
rējā. Šonedēļ de -

ma goģijas sakarā varam aplūkot 
vienu procesu manā tēvzemē Lat-
vijā, otru – manā dzimtenē ASV.

Latvijā runa ir par izglītību un  
ar to saistītajiem jautājumiem. At -
jaunotās valsts mūžā grūti atcerē-
ties enerģiskāku izglītības un zi  -
nātnes ministru par pašreizējo - 
Robertu Ķīli. R. Ķīlis pārstāv Re -
formu partiju (RP), kas reizēm 
šķiet gatava iet pāri līķiem, lai ie -
viestu dažādas reformas. Iespē-
jams, šī degsme daļēji ir iekvēlo-
jusies tāpēc, ka RP reitings kopš 
pērnajām Saeimas vēlēšanām ir 
iekritis dziļā pagrabā un arvien 
vairāk rādās, vai tikai šī partija     
nav tāds vienreizējas lietošanas 
objekts un tāpēc tai ar reformām  
ir jāsteidzas. Taču tas nav šī raksta 
temats. Roberts Ķīlis ir augsti iz  glī-
tota persona ar Keimbridžas uni-
versitātē Lielbritanijā iegūtu dok-
tora gradu, pēc profesijas ir so  ciāl-
antropologs, tātad – cilvēks, kas 
ur  ķējas pa sabiedrību un cenšas 
izpētīt, kāpēc tā ir tāda, kāda tā ir.

Mūsu ministram, starp citu, ir 
arī visnotaļ ass raksturs. Kād rei-
zējais Valsts prezidenta kancelejas 
un Valsts prezidenta Stratēģiskās 
analizes komisijas vadītājs (prezi-
denta Valža Zatlera laikā) nav cil-
vēks, kuŗam ir īpaši daudz pacie-
tības muļķiem vai veltīgai laika tē -
rēšanai un gaŗai muldēšanai. To -
starp ministrs ir arī nācis klajā ar 
domu, ka būtībā kādas divas treš-
daļas augstskolu mūsu valstī mie-
rīgi varētu klapēt ciet un tāpēc ne -
vienam gabals nenokritīs. Šim pa -
ziņojumam sekoja Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) veikts 

VIEGLĀK IR BRĒKT
pētījums par dažādiem studiju no -
virzieniem augstākās izglītības 
sistēmā, un arī tur tika konstatēts, 
ka pietiekami daudzām studiju 
programmām īsti nav pamatojuma.

Augstākās izglītības aprindas šo 
spriedumu uztvēra apmēram tā,     
it kā ministrs Ķīlis smalko aprin -
du banketā būtu palaidis purkšķi. 
Kā gan šis cilvēks vispār uzdrīks -
tas par mums tā runāt?! Liepājas 
universitātes (jā, pilsētā, kuŗā ir 
apmēram 80 tūkst. iedzīvotāju, ir 
arī universitāte) rektors Jānis Rim-
šāns aizrunājās pat tik tālu, ka 
ministru vajagot sūdzēt tiesā.

Acīmredzot saprotot, ka tiesas 
prāvas mūsu valstī mēdz turpinā-
ties gadiem ilgi, akadēmiskie   
grandi ir nonākuši pie citas stratē-
ģijas, proti - pieprasīt ministra de  -
misiju. Nu jau to ir paguvušas iz -
darīt veselas sešas augstskolas, Lat-
vijas Rektoru padome, kā arī Lat-
vijas Lauksaimniecības universi-
tātes (LLU) studenti un pat Latvi -
jas Studentu apvienība. Doma vi -
sos gadījumos ir bijusi aptuveni 
viena un tā pati – ministrijas meto-
doloģija, pētījot studiju program-
mu kvalitāti vai tās trūkumu, ne -
esot bijusi gluži pareizā, vispār tā 
neesot notikusi pareizajā laikā, 
pareizāk būtu to visu vērtēt citādā 
veidā u.tml. Augstākās izglītības 
padome pati veikusi pētījumu par 
kvalitāti, ministrijai vispār nekādu 
alternātīvu pētījumu neesot vaja-
dzējis veikt u.tml.

Kas šajā litānijā ir pazudis? Pa -
zudis ir jautājums par to, ka būtībā 
ministram Ķīlim ir taisnība. Lat-
vijā augstākās izglītības sistēma 
ne  būt nav perfektākā no visām ie -
spējamām sistēmām, lai arī ko par 
to domātu sistēmas lielie bosi, un 
tas ir, ļoti, ļoti maigi teikts. Jo mi -
nistrs ir pamatoti konstatējis, ka 
Latvijā nav nevienas augstskolas, 
kas būtu ieskaitīta pasaules pir-
majā tūkstošniekā. Ar viena cil-

vēka kāju un roku pirkstiem ne -
pietiktu, lai saskaitītu tos gadīju-
mus, kuŗos uzņēmēji no dažneda-
žādām jomām presē ir teikuši, ka 
tam, ko māca Latvijas augstskolās, 
ar īsto dzīvi uzņēmējdarbībā ir   
vis notaļ attāls sakars, – tur būtu 
vaja dzīgi ļoti daudzu cilvēku kāju 
un roku pirksti. 

Sen tiek runāts, ka jaunieši dze-
nas pakaļ „vieglai” izglītībai hu -
mā nitārajās zinātnēs, katastrofāli 
pietrūkst eksakto zinātņu speciā-
listu. Ir arī, manuprāt, nevajadzīga 
dublēšana. Pagājušā gadsimta 90. 
gadu beigās Latvijas Medicīnas 
akadēmijā, šķiet, tika nospriests, 
ka būt universitātei ir smalkāk ne -
kā būt  akadēmijai, un tā pārtapa 
par Rīgas Stradiņa universitāti. 
Bū  tība te ir tāda, ka RSU tagad 
māca ne tikai mediķus, bet arī žur-
nālistus, polītologus, sociologus   
u.tml., savukārt, kad LMA bija 
kļuvusi par RSU, Latvijas Univer-
sitātē sāka mācīt medicīnu. Pro-
tams, konkurence ir laba lieta,  bet 
konkrēti manā darba lauciņā, 
proti, žurnālistikā, jau visnotaļ sen 
pirmajā sēmestŗa lekcijā esmu     
spiests studentiem teikt, ka viņi 
profesijā lielākoties nestrādās, jo 
laikrakstu un žurnālu mūsu valstī 
ir tik, cik ir, piedevām lielākoties   
ar profesionālu žurnālistiku šī 
jēdziena klasiskajā izpratnē tie 
nenodarbojas. Kur visi šie ļaudis 
pēc augstskolas pabeigšanas pa -
liek? Kāds Latvijas Radio produ-
cents, kad par to runājām, nopūtās: 
„Pie mums viņi nenonāk.” Neno-
nāk lielākoties tāpēc, ka LU Ko -
mū nikāciju studiju fakultāte no 
jauniešiem cenšas izveidot nevis 
žurnālistus, bet gan komūnikāciju 
studiju teorētiķus, un šie profe-
sionāļi ir daudz mazāk vajadzīgi, 
bet vai šāds process būtu jāno - 
dro šina vairākās augstskolās?

Daudz kas mūzu izglītības si  s-
tēmā nav kārtībā. Rektoru pado-

mei un it īpaši dažādām studentu 
organizācijām derētu paklusēt par 
metodoloģiju un paskatīties patie-
sībai acīs. Protams, nevienam nav 
patīkami, ja kāds atnāk un pasaka, 
ka tas, ko viņš dara, ir priekš ka -
ķiem, bet tas nav galvenais. Minis-
t rija piedāvāja valsts financējumu 
atņemt 162 no valstī spēkā eso-
šajām 836 augstākās izglītības stu-
diju programmām (19,2%), jo tām 
nav nepieciešamās kvalitātes. No 
zila gaisa ministrs un ministrija šo 
lēmumu neizrāva, un bļaut par 
metodoloģiju brīdī, kad piektā 
daļa programmu ir sliktas, tomēr 
ir tas pats, kas, mājai degot, brēkt, 
ka ugunsdzēsēji nelieto īsto šļauku 
un nav atbraukuši īstajos ratos. 
Runa te lielā mērā ir par naudu 
(nākas konstatēt, ka iepriekš mi- 
nētie „sa  šutušie” rektori ir visnotaļ 
dāsni atalgotas personas, piem., 
LU rektors Mārcis Auziņš pērn 
algā sa  ņēmis gandrīz 5800 latus 
mēnesī, un tas ir krietni vairāk, 
nekā sa ņem Valsts prezidents vai 
Ministru prezidents). Taču galve-
nais te ir apzināties, ka augstākās 
izglītības sistēmai var būt tikai 
viens pa tiess mērķis – izglītot nā  -
ka mās pa  audzes, lai tās būtu kon-
kurēt spējīgas mūsdienu ļoti aktī-
vajā      un globālizētajā pasaulē. Ne 
velti tie, kuŗi uz to ir spējīgi un kuŗi 
var to atļauties, studē ārzemēs. Tas 
pats Roberts Ķīlis nebūtu varējis 
Latvijas Universitātē iegūt tikpat 
labu doktora līmeņa izglītību so -
ciālantropoloģijā, kādu viņš iegu-
va Keimbridžā, un droši vien nav 
vajadzīgs piebilst, ka atšķirībā no 
LU Keimbridža ir viena no pasau-
les vislabākajām universitātēm. 
Pro tams, negribu teikt, ka Latvijas 
augstākās izglītības sistēmā viss ir 
draņķīgi, tajā darbojas ļoti, ļoti 
daudz cilvēku, kuŗi savu darbu da -
ra ar visaugstāko pienākuma ap  -
ziņu un ne jau par īpaši lielu sa -
maksu. Taču tajās jomās, kur kva-
litāte klibo, nevajadzētu brēkt, ka 
vērtējums ir bijis nepareizs, bet 
būtu jāsaprot, ka tas nozīmē, ka      

arī attiecīgo jomu studentu zi -
nāšanas nebūs vislabākās. Var jau 
studentus dreijāt citu pēc cita, it      
kā tā būtu rūpniecības prece, bet 
kam tāda prece ir vajadzīga? Tur-
pinot līdzības, eksporta tirgos tā    
ne tik nav vajadzīga.

Jā, ministrs droši vien varētu     
būt mazliet „piezemētāks” savos 
iz  teikumos. Taču, lai kaut ko pa -
nāktu, reizēm ir vajadzīga drusku 
lielāka bikstīšana. Jāceŗ, arī dāsni 
apmaksātie rektori saprot, ka gal-
venais ir izglītības kvalitāte, nevis 
vārdi, kādus ministrs izvēlas, lai 
skaidrotu savu viedokli.

Bet Amerikas Savienotajās Val-
s tīs nākamajās dienās pēc prezi-
denta Baraka Obamas pārvēlēša-
nas ļaudis, galvenokārt Amerikas 
dienvidu pavalstīs, sāka vākt pa -
rakstus par izstāšanos no ASV. 
ASV Konstitūcijā (starp citu, at -
šķirībā no Padomju savienības 
kon stitūcijas) par izstāšanos no 
savienības nekas nav teikts. No -
piet nāk uztveŗama ir to ASV biz-
nesa gigantu bļaustīšanās, kuŗi 
izdeva pasakaini daudz naudas,     
lai panāktu B. Obamas neievēlēša-
nu un ASV Senāta nonākšanu 
biz nesam it kā daudz draudzīgā-
kās Republikāņu partijas rokās. 
Viesnīcnieks un reālitātes šovu va -
ronis Donalds Tramps aizrunājās 
pat līdz saucienam pēc „revolūci-
jas”. Vēl nopietnāk uztveŗama ir 
persona, vārdā Džons Šatners (va -
da picu tirgošanas uzņēmumu 
Papa John’s), kas teicis, ka viņa 
uzņēmums nekādi nevar atļauties 
tos apmēram astoņus miljonus 
dolaru, kas būs vajadzīgi, lai dar-
biniekiem nodrošinātu Valsts 
prezidenta veselības apdrošinā ša-
nas reformu programmā paredzē-
to palīdzību (ja Obama būtu zau-
dējis, Mits Romnijs, vismaz pats 
kādreiz to solījis, programmu būtu 
atcēlis vispār). Cik daudz naudas 
Papa John’s pērn nopelnīja? Aptu-
veni divus miljardus dolaru. 

“Sestā daļa saus-
zemes” - 21 miljons 
kvadrātkilomet -  
ru: tāda bija Pa -
domju Savienības 
platība, kad 1991. 
gada nogalē tai 
pienāca gals. Mos-

cow Times slejās par Krievijas 
kādreizējām un tagadējām ro -
bežām prāto Renē Nībergs (Ny -
berg), Somijas bijušais vēstnieks 
Maskavā un Berlīnē. Krievijas 
platība sarukusi līdz Maskavijas 
caristes 1648. gada apmēriem. Iz -
veidojušās jaunas robežas, to   -
starp līnija, kas Krievijas Fede rā-
ciju atdala no Kazachstānas: tā 
stiepjas 7000 km gaŗumā - grūti 
kontrolējama...

Nībergs īpaši piemin Igauniju, 
Latviju un Lietuvu, kuŗas PSRS 
vardarbīgi anektēja 1940. gadā, 
kam sekoja šo valstu elites iznī-
dēšana un masveida deportācijas. 
Raksta autors pauž viedokli, ka 
“vēsturiskais izlīgums” starp Bal-
tijas valstīm un Krieviju būtu 

Krievijas troņmantnieka raudzības

iedomājams, ja Krievijas Valsts 
dome oficiāli atzītu šo valstu 
vardarbīgās aneksijas faktu, bet 
Baltijas valstis atteiktos no pra sī-
bām pēc reparācijām un kom-
pensācijas. 

Somu eksdiplomāts gan nelie -
to terminu “okupācija”, bet viņa 
priekšlikuma jēga ir skaidra. Taču 
nelaime ir tā, ka Krievijas Fede-
rācijas un tās prezidenta impe-
riskais pašlepnums izslēdz šāda 
Valsts domes lēmuma iespēju. 

Ne tikai bēdīgi slavenajai pro-
fesorei Natālijai Naročņickai, bet 
arī Kremļa varas svirām pietu vi-
nātiem stratēģiem tīk atgādināt, 
ka mūslaiku Latvijas un Igauni -
jas zemes saskaņā ar 1721. gada 
Nīstates miera līgumu tikušas li -
kumīgi iekļautas Krievijas im  pe-
rijas sastāvā, kad Pēteris I tās 
nopirka no Zviedrijas karaļa. 

Te ir vērts citēt Krievijas pēdējā 
kronētā valdnieka - Nikolaja ĪI  
oficiālo titulu  (daļēji, jo tas ir ļoti 
gaŗš):”Mēs, Viskrievijas, Maska-
vas, Kijevas, Vladimiras impe rā-

tors un patvaldnieks, Kazaņas 
cars, Polijas cars (karalis.-F. G.), 
Gruzijas cars, Lietuvas un Somi-
jas lielkņazs, Estlandijas, Liflan di-
jas, Kurlandijas un Semigallijas 
kņazs (hercogs.- F.G.). Un tā tā -
lāk, un tā tālāk.” 

Saldiem sapņiem - sapņu tiesa, 
bet nevardarbīgā kārtā atjaunot 
vismaz ietekmi Baltijā Kremlis 
cenšas un ne jau bez panāku miem, 
musinot krievvalodīgos un veici-
not zemes uzpirkšanu u.tml. 

Tikmēr trīskārt inaugurētais   
jeb kronētais Krievijas prezidents 
Putins iekšzemē ievieš tādu kār-
tību, kas tās pavalstniekiem “liek 
pamatoti baidīties”, Moscow Ti -
mes slejās raksta Suzane Korka 
(Corke) un Deivids Kramers no 
Freedom House vadības: “Gandrīz 
katra saruna starp Krievijas pa -
valstniekiem un ārzemju orga-
nizāciju pārstāvjiem par cilvēk-
tiesībām var tagad tikt kvalifi - 
cēta kā nodevība, par ko draud 
cietumsods līdz 20 gadiem.” 

Freedom House Vašingtonā sa -

rīkoja konferenci, kuŗā tika salī-
dzināti “pret ekstrēmismu vērsti 
likumi” Krievijā, Ķīnā un Pakis-
tānā. Un izrādījās, ka Krievijā 
šāds likums ir visbargākais. 

Tas vēl nav viss. Kā raksta Laika/
BL lasītājiem pazīstamais eks -
perts Pols Goubls, portālā www.
nakanune.ru ziņots, ka vairāki 
vadoši Krievijas psīchiatri iesaka 
atdzīvināt Brežņeva laika liku -
mu, kas paredzēja disidentus un 
režīma kritiķus ievietot psīchiat-
riskās slimnīcās. Tātad - smadze-
ņu skalošana vārda tiešā nozīmē!

Nevis iedomātas, bet reālas ve -
selības problēmas acīmredzot 
mo  ka pašu diezgan autoritāro 
Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu. Moscow Times slejās raks-
tīts, ka septembrī, kad Vladivos-
tokā notika APEC virsotņu ap  -
spriede, Putins redzēts klibojam, 
ģīmis bijis saviebts sāpju grimasē. 
Pēc šīs konferences Putins vairs 
nebrauc katru dienu uz Kremli, 
kur t. s. Senāta pilī atrodas viņa 
kabinets, bet pārsvarā uzturas 
savā ārpilsētas rezidencē Novo-
Ogarevo. Nācās atcelt vairākas 
ie  plānotas oficiālas ārzemju tur-
nejas – uz Turkmēnistānu, Tur-
ciju, Indiju un Pakistānu. 

4. novembrī, kad svin Krievijas 
jaunos valsts svētkus, atceroties 
1612. gada uzvaru pār poļiem, 
Putinam bija Sarkanajā laukumā 
jānoliek vainags pie Miņina un 
Požarska pieminekļa. Viņa gaita 
bija nedroša, un varēja manīt, ka 
viņš “nav OK”. Putins bija tērpies 
pārāk platā mētelī, un ļoti iespē-
jams, ka viņa ķermenis ir ie- 
ž miegts ortopēdiskā korsetē. 

Putins nupat nosvinēja 60 ga -
du jubileju. Ja ar viņu kaut kas 
notiks, kuŗš pārņems varas gro-
žus? Lietpratīgi vērotāji spriež,      
ka Putina tuvākajā apkaimē “visi 
zog” un nav spēcīgu personību, 
kas varētu stāties viņa vie tā. Iz   ņe-
mot varbūt Sergeju Šoigu – ilgga-
dējo ārkārtas situāciju ministru, 
ko Putins tagad iecēlis aizsardzī  -
bas ministra amatā. Viņš ir ener-
ģisks, strādīgs, režīmam uzticīgs, 
nav īpaši “sasmērējies”. Tas nekas, 
ka Šoigu ir nekrievs, skaitās bu -
dists. Nekrievs Kremlī nebūtu jau-
nums. Ķeizariene Katrīna Lielā 
bija tīrasiņu vāciete. Staļins, kā zi -
nāms, bija gruzīns un reizē - īpaši 
pēc 1934. gada – lielkrievu šo  vi nists. 

Vai tagad pienācis laiks troņ-
mantnieka raudzībām? 

Franks Gordons

Kārlis Streips

(Nobeigums 15. lpp.)
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Pamazām latvieši zaudē savu 
atšķirīgo raksturu, galveno kārt 
pašu vainas pēc, slīgstot pa   sī -
vitātē un ārpusniekam neiz-
skaidrojamā letarģijā, vieno-
tības un biedriskuma trūku -
mā un sarūkošā nacionālā lep-
numā. Cik līdzīga Latvija ir 
Iz   raēlai?

[..] Ir jauki pasēdēt kafejnīcā, 
baudot gardas kūkas ar vecās 
pasaules garšu. Rīgas vecpilsēta 
ir galvenokārt tūristu mērķis. 
Tur atrodas iespaidīgas valdības 
ēkas, kuŗām ir simt gadu un vai-
rāk. Gandrīz viss vecpilsētā bal-
s tās uz tūrismu, ieskaitot dzinta-
ra rotas, koka piemiņlietas, izšu-
vu mus, kaklarotas un citus su- 
ve nīrus. Pilsētas daļā uz zieme -
ļiem no Brīvības pieminekļa,   
kas slejas debesīs kopš 1935. 
gada, joprojām atrodas komū-
nistu valdīšanas laika zīmes, 
atgādinot tos drūmos gadu des-
mitus, kas beidzās 1991. gadā.

Mēs sēžam kafejnīcā šajā pil-
sētas daļā un vērojam ielu. “Saki 
man,” ierunājas mana sieva, kas 
dzimusi Rīgā, “vai gaŗāmgājē -
jos tu vari atšķirt latviešus un 
krievus?”

Jāsaprot, ka gan etniskie lat-
vieši, gan krievi – visi ir neat-
karīgās Latvijas iedzīvotāji. Lat-
vija ir Eiropas Savienības dalīb-
valsts. [..]

Šis jautājums nerodas gadī-
juma pēc. Aiz tā ir saprotamas 
bailes un bažas, ka Latvijas tēls, 
tās cilvēciskā ainava ātri mai -
nās. Šī Baltijas valsts, kas brī vī  -
bu no komūnistu režīma žņau-
giem atguva tikai pirms 21 ga -
da, nav spējusi īstenot savu at -
gūto brīvību, savu ekonomisko 
potenciālu, nav spējusi virzīties 
uz priekšu un kļūt par eiropis -
ku valsti pilnā šā vārda nozīmē, 
par Eiropas Savienības dabisku 
daļu.

Nogurusī Latvija nespēj pre-
toties skarbajam demografiska-
jam procesam un lēnām atgrie-
žas pie krievu lāča krūts. Latvija 

Maza nācija zaudē raksturu
atkal ir pakļauta okupācijai – 
šoreiz krievi masveidā steidzas 
okupēt Latviju, uzpērkot nekus-
tamos īpašumus un pakāpeniski 
mainot tās tēlu, pēc būtības to 
atkal pārvēršot par atjaunotu 
krievu republiku.

Ne tikai gaŗāmgājēju valoda, 
pusei viņu runājot krieviski, bet 
arī kafejnīcās sēdošo uzvedības 
veids, atšķirības kultūrā un men-
tālitātē ļauj atšķirt latviešus no 
krieviem. Latviešu izsmalcinā-
tība salīdzinājumā ar krievu 
skarbumu, latviešu elegantie tēr-
pi salīdzinājumā ar krievu stila 
lētumu, latviešu atturība un pie-
klājība salīdzinājumā ar krievu 
pļāpīgumu. Tas viss sācis sajauk-
ties.

Arī jaunie latvieši dod savu 
pie nesumu šajā straujajā pār-
veidē. Viņi pamet savu valsti, 
meklējot iztikšanu un nākotni 
Rietumos, vienaldzīgi pret sa vas 
tēvzemes likstām. Viņu drau gi, 
kas nav aizbraukuši, saprot, ka 
krievu valodas prasme ir vēla -
ma ikdienas dzīvē pašu valstī.

Jau šodien aptuveni puse 
Latvijas iedzīvotāju ir krieviski 
runājoši krievi. Viņi ieradušies, 
lai nopirktu mitekļus un citus 
īpašumus un justos kā notei -     
cēji visās jomās. Daudzi tika at -
sūtīti uz Latviju pēc padomju 
režīma ierosmes, kad Latvija vēl 
bija Padomju Savienības daļa. 
Taču daudzi ir ieradušies pēc 
komūnistu imperijas sabrukuma 
un Latvijas neatkarības atjauno-
šanas, lai izmantotu pievilcīgās 
republikas administrātīvo traus-
lumu.

Viņu klātiene ir jūtama gan-
drīz visur, un nebūs ilgi, līdz    
viņi būs iedzīvotāju vairākums 
šajā Baltijas valstī. Viņu izturē-
šanās jau tagad ir izaicinoša, ro -
bežojoties ar kundziskumu. Jūr-
mala, labi pazīstamā kūrortpil-
sēta Rīgas tuvumā, ir krievu ap -
metne pilnā vārda nozīmē. Krie-
vi ir nopirkuši tur gandrīz visas 
vasarnīcas.

Šobrīd parlaments Rīgā ir at -
licis eksperimentu padarīt krie-
vu valodu par otru oficiālo va -
lodu Latvijā, bet cik ilgi? Kā 
teikts, latvieši pakāpeniski zau -
dē savu atšķirīgo raksturu, gal-
ve no kārt pašu vainas pēc, slīg- 
s tot ārzemniekam neizskaidro-
jamā pasīvitātē un letarģijā, vie-
notī bas un biedriskuma trūku-
mā un sarūkošā nacionālā lep-
numā. 

Kāds  manis satikts latviešu 
ārsts, pārlūkojis savas valsts  
un tautas stāvokli, pauda no -
žēlu, ka “jau tagad šī vairs nav 
tā pati mūsu Latvija, tā ir cita 
Latvija, kas zaudējusi savu lep-
numu, savu identitāti”. “Mana 
Latvija ir zaudēta. Latvija vairs 
nevēlas neko darīt, saduŗoties 
ar krievu plūsmu.” (Izcēlums 
mūsu – red.)

Mums, ebrējiem, ir dalītas jū -
tas pret latviešiem, kuŗi, kā zi -
nāms, sadarbojās ar vācu iebru-
cējiem Otrā pasaules kaŗā eb -
rēju slepkavošanā un tagad kopj 
Rumbulas un Biķernieku nā - 
ves laukus, kur tika nogalināti 
desmitiem tūkstošu cilvēku.

No otras puses, dažā ziņā 
Latvija līdzinās Izraēlai. Tās ir 
divas mazas nacionālas valstis, 
kuŗu identitāti apdraud  tautas 
no ārpuses un kuŗās šo pašu ār -
puses tautu mazākuma procents 
aug no gada gadā.

Latvijā, kā teikts, krievisko-
šanas process ir draudīgs līdz 
pat latviešu tautas, tās valodas 
un kultūras mantojuma izšķī-
dināšanai. Tas ir drauds, kuŗa 
atlikšanu var panākt tikai at -
kārtota nacionāla atmoda.

Josi Ahimeirs,
 bijušais Izraēlas parlamenta 

deputāts un Žabotinska 
institūta ģenerāldirektors   

(Raksts publicēts avīzē The 
Jerusalem Post, tulkojis Valdis 
Bērziņš.) Pateicamies Latvijas 
Avīzei par sadarbību šās pub-
likācijas tapšanā.

***
Josi Ahimeirs – 

pārliecināts nacionālists
1943. gadā Jeruzalemē dzimu-

šais Josi (Josefs) Ahimeirs ir pa -
zīstams polītiķis un žurnālists. 
Žurnālistikā plašāk pazīstams 
gan ir viņa vecākais brālis – 
1938. gadā dzimušais Jakovs 
Ahimeirs, ilggadējs TV repor-
tieris un moderātors. Taču, raks-
turojot Jerusalem Post raksta 
autoru Josi Ahimeiru, īpaši jā -
ievēro, ka abu brāļu tēvs bija 
Aba Ahimeirs (1897-1962), kuŗš 
pirms Otrā pasaules kaŗa Pales-
tīnā, kas bija britu mandāta te  r -
ritorija, labējā cionistu revīzio-
nistu partijā pārstāvēja t. s. 
maksimālistu strāvojumu un 
1930. gadā nodibināja Brit ha-
biryonim (Dumpinieku savie nī-
bu), kas darbojās pagrīdē. Savā 
laicīgajā (nevis reliģiskajā) na -
cio nālismā viņš pārspēja cionis-
ma revizionisma pamatlicēju      
V. Žabotinski, kas savu jaunat-
nes organizāciju Betar nodibi-
nāja 1923. gadā Rīgā, kur kādu 
laiku bija tās globālais centrs.  
Nu tas tā, pie reizes... Vārdu sa -
kot, Josi Ahimeirs uzauga na -
cio nālistiskā gaisotnē. No 1969. 
līdz 1984. gadam viņš bija laik-
raksta Ma’ariv žurnālists. No 
1988. līdz 1992. gadam – Izraēlas 
premjērministra Ichaka Šamira 
kancelejas direktors. Josi Ahi-
meirs ir ideoloģiskā žurnāla     
Ha Umma (Nācija) galvenais re -
daktors un Žabotinska institūta 
ģenerāldirektors. Būdams pār-
lie cināts nacionālists, Josi Ahi-
meirs atbalsta pašreizējo Izraē -
las premjērministru Benjaminu 
Netanjahu, bet norobežojas no 
reliģiskajiem „mesiānistiem”.

Franks Gordons

***
Nav tautas 

nacionālā spēka...
Mani satriec Josi Ahimeira 

raksts Latvijas Avīzes 26. okto - 
b ŗa numurā. Tur ir tik daudz 
skaidra redzējuma par Latvijas 
kultūras, valodas un latviskās 
dzīves ziņas pašreizējo bojāeju! 

Nemitīgai krievu agresijai un 
mūsu kultūras noniecināšanai 
pretim stāv latviešu autoritāšu 
vienaldzība, trulums un cinis-
kums. Nav vairs nekā no pirms-
kaŗa lielās mīlestības un lepnu-
ma par savu tautu, tās vēsturi, 
tik grūti izcīnīto brīvību un pat-
stāvību. Mūsu jaunatnei, mūsu 
polītiķiem trūkst gribas, intere-
ses un vēlēšanās cīnīties par 
Latviju un tās neatkarību no 
Krievijas. Un kur gan lai viņi šo 
cīņas garu būtu ieguvuši, ja 50 
gadus neviens viņiem nav mā -
cījis Latvijas vēsturi? Mīlestība 
pret savu tautu dzimst ar zinā-
šanām par mūsu senču grūto 
eksistenci dažādās okupācijās 
700 gadu gaŗumā, kad latviešu 
tauta pastāvēja un izdzīvoja sa -
vu gara mantu aizsegā, darba 
tikumā un bezkompromisa tēv-
zemes mīlestībā.

Es uzaugu t.s. Ulmaņa laikos, 
kad mīlestība pret savu tautu un 
tēvzemi bija pirmais bauslis dzī-
ves filozofijā. Pašreizējā Saeimas 
iztapība krieviem man nav ne 
pieņemama, ne saprotama. Lie-
kas, Nacionālā apvienība ir vie-
nīgā patriotiskā partija Saeimā. 
Bet Vienotības rindas ar Solvitu 
Āboltiņu priekšgalā iet kopsolī 
ar Saskaņas centru un balso     
viņu interesēs. Arī Valdis Zat -
lers, liekas, pārdevis savu sirdi 
un lojālitāti krieviem. Mēs ne -
glābjami ejam bojā, jo vairs nav 
tautas nacionālā spēka, kas tu -
rētos pretim krievu agresijai.   
Vai arī Saeimas locekļi ir pārāk 
aizņemti, skaitot un dalot naudu, 
un valsts un tautas posts viņus 
atstāj vienaldzīgus.

Ir tikai īsa laika jautājums, kad 
te atkal valdīs krievi, viņu valoda 
un viņu nauda. Latviešiem tad 
atkal nebūs nekādas teikšanas. 
Latvijas valsts ar prezidentu un 
Saeimu priekšgalā, latviešu kul-
tūra un valoda kopā ar lat viešu 
tautu piederēs pagātnes miglai...

Vai ir vēl iespēja Trešajai at -
modai, kā to iesaka Josi Ahi-
meirs? 

Aina Rodriguez-Mata 

Katra cilvēka lielākā bagātība 
- viņa zelts ir  godam nodzīvotie 
gadi, jo īpaši tad, ja mūžs pava-
dīts, nesavtīgi mīlot sev tuvos, 
savu tēvzemi un Dievu. Šādu 
cilvēku laimējies sastapt Vītolu 
fondam - nu jau vairākus gadus 
fonda ziedotāju pulkā ir Emīlija 
Desainis, kuŗas mūžs aizsācies 
1913. gadā Rīgā. Šogad sirmajai 
kundzei aprit 99 gadi. Ir tik 
daudz pieredzēts, tik daudz pār-
dzīvots, taču dzīvesprieku, op -
timismu un vēlmi allaž darīt 
labu palīdzējusi saglabāt ticība 
Dievam un pārliecība par Viņa 
visaptverīgo spēku. 

Emīlijas vecāki ir no Zemga-
les, no Līvbērzes. Pirms Pirmā 
pasaules kaŗa ģimene pārcēlās 
uz Rīgu, bet kaŗa laikā tēva dar-
bavietu – Vagonu rūpnīcu  pār-
cēla uz Ukrainu. Pēc kaŗa atceļā 
uz Latviju tēvs nomira ar tīfu, 
un Emīlija ar māti palika divas 
vien. Viņas atgriezās Līvbērzē, 
un tur sākās Emīlijas skolas gai-
tas. Pēc dažiem gadiem māte 
apprecējās otrreiz un ģimene 
pārcēlās uz Rīgu, kur meitene 
turpināja mācības Katoļu skolā. 

Emīlijas Margrietas Desainis stipendija
Taču jau agri - 18 gadu vecumā - 
sākās Emīlijas darba gaitas - viņa 
strādāja ,, Rīgas audumā“ . Lai 
arī darbs nebija viegls, Emīlija 
pati  šos gadus atceras ar prieku. 
Možs prāts, griba darboties un 
mīlestība uz dziesmu liek kļūt 
par aktīvu dziedātāju korī, ko 
vada izcilais komponists un 
diriģents Jānis Norvilis. Neaiz-
mirstama uz visu mūžu kļūst 
piedalīšanās Dziesmu svētkos. 
Emīlijai ļoti patika apmeklēt arī 
operu, baletu, koncertus un   
teāt ŗa izrādes. Atskatoties uz no -
dzīvotajiem gadiem, viņa pati 
atzīst, ka tas bijis viņas mūža 
skaistākais laiks - jaunība, darba 
un dziesmu prieks, māksla, 
teātris un, pats galvenais, - dzīve 
brīvā Latvijā, savā zemē, savā 
Tēv zemē. 

Diemžēl, tuvojoties Otrā pa -
saules kaŗa beigām, Latviju nā -
cās atstāt un dzīvot bēgļu no -
metnēs Vācijā. Vēlāk Emīlija 
nokļuva ASV, Bostonā. Sākums 
bija grūts, taču cerības viņa ne -
kad nezaudēja. Drīz viņa sāka 
strādāt pilsētas laboratorijā, uz -
labojās sadzīves apstākļi, atva-

ļinājumos varēja ceļot.
Kad Latvija kļuva brīva, Emī-

lija katru gadu apciemoja  tēv-
zemi. Pirmo reizi tas notika 
1992. gadā, pēdējoreiz -  2006. 
gadā 94 gadu vecumā. Nu gadi 
un veselība liedz doties tālajā 
ceļā, taču domās un labajos dar-

bos Emīlijas kundze joprojām     
ir kopā ar savu zemi, ar senču 
dzimto pusi Līvbērzi, ar kuŗu 
viņu vieno neredzamas, bet sti-
pras saites. Šobrīd Emīlijas kun-
dze labprāt klausās radio, skatās 
koncertu un operu pārraides 
televīzijā un  ar sava labā drau -

ga un palīga Rutas palīdzību 
ne   zaudē saikni ar Latviju. 

Emīlija Desainis ir palīdzējusi 
izskoloties vienam mežniecības 
studentam, nu pienākusi kārta 
nākamajam, un Latvijai atkal ir 
cerības kļūt bagātākai ar jaunu 
speciālistu, kuŗš kops un mīlēs 
mežu, vienu no mūsu zemes 
bagātībām. 

Emīlijas Desainis dzīves pa -
mats ir ticība Dievam un paļau-
šanās uz Viņa gādību. Dievs 
allaž viņu rosinājis uz labiem 
darbiem, licis ticēt, cerēt un mī -
lēt, un  Emīlijas kundze ir pār -
lie cināta, ka iespēja palīdzēt ci -
tiem arī ir Dieva dāvana, jo ,.. 
mēs esam radīti  labiem darbiem, 
kuŗus Dievs iepriekš sagatavojis, 
lai mēs tajos dzīvotu. (Ef 2:8-10)

Ticība dod spēkus. Ticība vir-
za uz mērķi. Ticība palīdz iz -
dzī vot, visu uzlūkot ar mīles -
tību un atveŗ dvēseli labajam. 
Zemes dzīvi izprast un mīlēt tā, 
kā to spēj Emīlija Desainis, var, 
vienīgi allaž paturot prātā de -
besis. Bet tās, kā zināms, mums 
ir kopīgas. Un arī Dievs. 

Vita Diķe

Emīlija Desainis ar savu labo draugu un palīdzi Rutu
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Šā gada 1. novembrī Rīgas 
Latviešu biedrības Baltajā zālē 
atklāja Rīgas ekslibristu kluba 
izstādi „Ex-libris dzīvo 2012”. 
Klubs darbību sāka 1976. gadā 
Grāmatu draugu biedrības pa -
spārnē. Tajā darbojās gan māks-
 linieki grafiķi Otto Mednis, Zi -
gurds Zuze, Aleksejs Jupatovs, 

Ekslibris Rīgas Latviešu biedrības namā
Dainis Rožkalns, Richards Skru-
bis, Imants Ozoliņš, Elita Vilima 
u.c., gan grāmatzīmju kollek -
cio nāri (Rita Pommere ar ka -
ķiem ekslibrī, Gaida Šilinska ar 
gudrības simbolu – pūcēm), gan 
vienkārši grāmatu mīļotāji. Pēc 
RLB nama atgūšanas pag. gs. 90. 
gados klubs pastāvīgu mājvietu 
rada biedrības namā Merķeļa 
ielā 13.

Ekslibris ir grāmatas piederī-
bas zīme. Grāmatzīmes pirmsā-
kumi meklējami jau senajā 

Ēģiptē uz papirusa ruļļiem. Arī 
viduslaikos ar roku rakstītajās 
un vēlāk jau iespiedtechnikās 
pa  vairotajās grāmatās ir atroda-

mas īpašuma zīmes. Tā kā grā-
matas bija dārgas, tās varēja at  -
ļauties tikai krāt klosteŗos un  
mantojuma kārtā aristokratu ģi -
menēs nodot no paaudzes paau-
dzē  pēcnācējiem, un grāmatzī-
mes veidojās no šo dzimtu ģer-
boņiem. Šādas grāmatzīmes bija 
atrodamas arī Latvijas territorijā 
muižu bibliotēkās. Par pirmā 
latviešu ekslibra autoru uzskata 
grafiķi Richardu Zariņu, kas to 
zīmējis savai sievai, bet pēdējā 
laikā šis fakts  tiek apstrīdēts,       
jo esot atrasta grāmatzīme no 
19. gs. 50. gadiem. 

Pašlaik ar šo interesanto māks-
las veidu aizraujas vairāki vecā-
kās paaudzes autori - Dzidra Ezer  - 
gaile, Elza Stalidzāne, Artūrs 
Kirš felds. Grafiķis Imants Ozo-
liņš ir pāri par 3500 ekslibru 
autors un cer tos kādreiz izdot 
grāmatā. Iepriecinoša ir vēsts, ka  
šim žanram pievērsušies vidē -
jās paaudzes autori – Māris 
Andrejs Eizāns, Elita Viliama, 

Pirmā rindā: Ina Inta Liniņa-Ozoliņā, interesente, Inese Sudare, Dzidra Skrube, Erna Saleniece – 
kluba prezidente, Ilgnese Avotiņa, Elza Stalidzāne. Otrā rindā: Imants Ozoliņš, V. Iļjins, Guntis 
Gailītis- RLB priekšsēdētājs, Artūrs Kiršfelds, interesents

bet Ilgnese Avotiņa Rozentāla 
mākslas vidusskolā audzina jau-
nos ekslibristus.

Arī šodien katram sevi cie no-
šam bibliotēkas īpašniekam bū -
tu nepieciešama sava īpašuma 
zīme, jo grāmatas ir tāda lieta, 
kas ātri  atrod jaunu mājvietu 
svešos plauktos. Tagad gan ap  -
galvo, ka visi lasīs virtuālās grā -
matas, taču arī tajās var ievietot 
savu personisko ekslibri.

Iepriekšējā kluba izstāde noti-
ka pirms septiņiem gadiem šajās 
pašās telpās.. Tajā piedalījās ne 
tikai mākslinieki, bet arī kollek-
cionāri. Šoreiz izstādē pārstā - 
vēti deviņi mākslinieki – Dzid -
ra Ezergaile, Elza Stalidzāne, 
Imants Ozoliņš, Artūrs Kiršfelds, 
Andrejs Māris Eizāns, Ilgnese 
Avotiņa, Vjačeslavs Celešs, Juris 
Neimanis un Inese Sudare. Gal-
ve nokārt apskatāmi mākslinie -
ku pēdējo gadu darbi, kuŗi ie -
priekš nav bijuši izstādīti.

Ina Inta Liniņa-Ozoliņa

Kas raksta pēcvārdu, ietekmē 
palikušo domas par aizgājēju. 

Dzirdot tālrunī  no saskumu-
ša jiem Edītes un Jāņa Annu -
siem, ka miris Andris Kadeģis, 
satrūkstos. Vai tiešām pagājis   
tik ilgs laiks, kopš viņš vēl bija 
starp mums? Atmiņā uzplaiksnī 
jautrs: „Hej, kā tev iet?” - satie-
koties vecpilsētā. 

Tad nodziedāta Jāņu nakts   
ko  pā ar viņu un Valteru Nollen-
dorfu, daudzie abitūriji, PBLA 
dziesmu dienas 1984. gadā 
Mins terē, LCM (Latviešu centrs 
Minsterē)  celšana, darbs MLĢ; 
MLĢ izstādes veidošana 1999. 
gadā ar viņu, Ojāru Rozīti un 
Ar tūru Cipuli šeit un Dailes 
teātrī Rīgā.

Pēdējā redzēšanās bija 2011. 
gada 18. novembrī, atklājot grā-
matu – savā stilā un saturā lie-
lisko autobiografiju „Izrakteņi”, 
ko viņš  savējiem atdeva par 
velti. (Atzīstos, parasti baidos no 
autobiografijām.)

Tad it kā pavisam nejauši ie -
austa sekvence, kas vairāk pa -
stāsta par cilvēku A. K., kuŗš, 
sli  mojot ar Parkinsona slimību, 
nelaikā - 2012. gada 21. septem-
b rī 78 gadu vecumā beidza elpot. 

Bija 1986. gada septembris un 
LCM atklāšana. Ļaudis, meite-
nes tautastērpos, koris. Andris, 
būdams LCM valdes priekšsēdis, 
uzrunāja auditoriju: „Mēs jums 
nododam LCM, lai jūs to piepil-
dītu ar dzīvību.” Teikums, kas aiz 
nodomātās funkcijas grib sa -
sniegt prātu. Toreiz laikam ik -
katrs jutāmies uzrunāti! Andris 
žaketē ar gaišumu, šarmu un 
svaigām idejām. No viņa varēja 
pārlēkt dzirksts, ka bija jāsaka: 
„Labi, esmu ar mieru! Darīsim to.”

Andris piedzima 1933. gadā 
Liepājā. Kaŗš piespieda 1944. ga -
 dā emigrēt uz Vāciju, no kurie-
nes viņš 1950. gadā devās pie 
saviem radiem uz Ņudžersiju 

Par apiešanos ar piemiņu
Atceroties Andri Kadeģi

Amerikā. Strādāja, beidza ģim-
naziju. Saņēma t. s. ārzemju stu-
denta stipendiju četriem ga   -
diem. Uzsāka medicīnas studi -
jas Rudgersa  universitātē, ieguva 
bakalaura gradu. No 1956. līdz 
1962. gadam studēja Ludviga 
Maksimiliāna universitātē Min-
chenē. 1962.gadā promocija – 
medicīnas doktors (Dr. med.). 
1963.gadā atgriezās ASV, strā-
dāja dažādās slimnīcās. 1964.
ga   dā noslēdza laulību ar medi-
cīnas doktori Renāti Bőhlke. 
1966. gadā Kadeģi iesauca ASV 
Bruņotajos spēkos. Līdz 1968. 
gadam viņš bija galvenais pa -
tologs ASV Gaisa spēku slimnī-
cā Wheelus Lībijā. 1979. gadā 
pārcēlās uz Vāciju. Ģimenē bērni 
Jāna, Tots, Niks mācījās Min- 
s teres Latviešu ģimnazijā. No 
1982. līdz 2003. gadam kopā ar  
Dr. Hamani darbojās privāt-
praksē Veclārā, Dienvidvācijā. 
No 1982. līdz 1990. gadam bija 
vadošā persona PBLA un Lat-
viešu tautas kopībā, iniciātoru 
grupas dalībnieks LCM celša -

nā. Palīdzēja savākt 1,2 miljo -
nus DM centra un MLĢ būvei.

Dzīve vienmēr ir kāda cilvēka 
pieredzes summa. Un, ja kāds 
piedzīvojis tik daudz, cik Andris, 
tad tas droši ir mazāk pieejams 
arogancei un lepnumam. Un      
vai Andŗa tieksme spīdēt sa -
bied rībā, reizēm nostumjot citus 
malā, nepielaižot pie vārda un 
daudzo talantu dēļ pieņemot,      
ka viņš ir eksperts vai visās 
nozarēs, - sveŗ tik smagi? Nē. 
Tie, manuprāt, ir pipari attie-
cībās, ja vien saredz nedrošību 
un ievainojamību aiz tā.

Ar degsmi, lai neteiktu, kri-
tisku tēvu zemes mīlestību, An -
dris, sākot ar 1989. gadu un 
1990. gada sākumu, pievērsās 
Latvijas polītikai un piedalījās 
tajā, meklējot sadarbību neat-
karības veidošanā. Viņa vie -
dokļi diskusijās par labo un vēl 
trūkstošo Latvijā būtu bijuši ie -
rakstu vērti.

Esam zaudējuši draugu.

Pēteris Purmalis   

Andris Kadeģis

Jau piekto gadu Latvijas Re  -
pub likas Aizsardzības minis- 
trija organizē sarkanbaltsarka-
no lentīšu locīšanas un dalīšanas 
ak  ciju. Arī Daugavas Vanagu 
Centrālās Valdes pārstāvība 
piedalās šajā akcijā jau vairā - 
kus gadus. Šogad salocītās len-
tītes ar labu draugu gādību ir 
aizceļojušas pie Ņujorkas Dau-
gavas Vanagiem. Pārējās priecēs 

Sarkanbaltsarkano 
lentīšu akcija

leģionārus un citus interesen -
tus. Kamēr lentītes vēl ir pie -
ejamas, ikviens ir laipni aicināts 
iegriezties Pārstāvībā, Mārstaļu 
ielā 5, un tās saņemt.

Sveiksim un godāsim mūsu 
Latviju svētkos.

Solvita Sekste,
Daugavas Vanagu Centrālās 

Valdes Pārstāvības Latvijā 
vadītāja
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„Zalves purvs ir liels. Vai tiešām 
tik liels?” Ar tādiem vārdiem Gu -
nars Janovskis iesāk romāna Pur-
vā pirmo daļu. 230 lappuses tālāk, 
otrās daļas sākumā rakstniekam 
šaubu par purva lielumu vairs nav 
nekādu. Zalves purvs tā susinā tā ju 
acīs ir ne vien liels, tas ir mil zīgs. 
Milzīgais purvs tad nu pieprasa 
par sevi attiecīgi biezu romānu. 
Kopā ar Zigmunda Skujiņa ievad-
vārdiem, romāna sākotnējā izde-
vēja Helmara Rudzīša 1983. un 
1996. gada vēstulēm autoram un 
autora atraitnes pastāstījumu par 
romāna tapšanas apstākļiem grā-
matas apjoms pārsniedz 600 lap-
puses. 

Kad trimdas daiļliterāti pirma -
jos mītnes zemēs pavadītajos ga -
du desmitos bija paguvuši gan 
pievērsties turienes latviešu dzī -
vei, gan arī Latvijas un mūsu tau -
tas pagātnes tematiem, 70. gados 
uzpeldēja pa futūristiskai ievirzei, 
rakstniekiem ne vien saucot pēc 
savas dzimtenes brīvības, bet arī 
iztēlojoties, kāda nākotnes brīvā 
Latvija varētu būt. 1975. gadā ap -
gāds „Grāmatu Draugs” izdeva 
Teodora Zeltiņa romānu Nu ir tā 
stunda. Stunda, protams, bija Lat-
vijas neatkarības atgūšanas stun -
da, kad trimdiniekiem pavērās 
reāla iespēja doties mājās. Zīmīgi, 
ka šī „stunda” sakrita ar Zeltiņa 
nā  ves stundu – 1991. gada 23. au -
gustu. 1978. gads iezīmējās ar 
Andreja Eglīša Gotlandes Dzies-
mu svētkos teikto mudi: Mums 
jātiek pāri.Latvijas nākotni Eglītis 
nesaskatīja bez šiem „mums”. 

No tā paša 1978. līdz 1980. ga -
dam Gunars Janovskis Anglijā sa -
rakstīja romāna Purvā  pirmo da -

Liels purvs, plašs romāns
Gunars Janovskis, Purvā, Laika Grāmata, izdota apgādā SIA „Vesta-LK”, 2012. g., 606 lpp.

ļu, ko 1981. gadā apgāds „Grāmatu 
Draugs” izdeva grāmatā. Janovskis 
liek romāna darbībai risināties 
1988. gadā neatkarību atguvušā 
Latvijā. Uzņēmīgs 1955. gadā To  -
ronto dzimis psīchologs Arvids 
Graumalis atgriežas tēvzemē un 
attiecīgajās iestādēs panāk, ka     
viņa rīcībā tiek nodoti pāris simti 
cietumnieku, ar kuŗiem aŗamze-
mes paplašināšanas nolūkā nosu-
sināt Zalves purvu. Cietumnie-
kiem par darbu, labu uzvedību     
un klausīšanu priekšniekam tiek 
piedāvāta ne vien neliela atlīdzība, 
bet arī daļēja soda atlaide – puse 
no nosēžamā laika.

Romāna pirmā daļa saista ar      
to, kādu autors iedomājas brīvību 
atguvušo Latviju. Daži viņa zīlē-
jumi piepildījušies. Mainīti ielu 
nosaukumi, griežas „daudzpartiju 
karuselis”. Daži citi piepildījušies 
pa pusei: atpakaļ patiesi nācis 
vecais lats, bet tā vērtība ir lielāka 
par ASV dolara vērtību. Visvairāk 
tomēr ir tādu zīlējumu, kas pret 
dzīves īstenību sanākuši galīgi 
šķērs ām. Laba daļa krievu aiz-
brau kuši, viņu vietā „straumēm 
vien” atgriežas Otrā kaŗa bēgļi vai, 
precīzāk, viņu bērni un mazbēr - 
ni. Kāda robežkomisija piešķiŗ 
Latvijai Pleskavu, tā ka Latvijas 
austrumu robeža nav vis Zilupe, 
bet ir Veļikaja. Ai, ai, - īstenībā ne -
 vis Pleskavu ieguvām, bet Ab   reni 
norakstījām! Rakstnieks iedomā-
jas jauno Latviju kā zemi, kas 
nevar iztikt bez polītiskiem ieslo-
dzītajiem. Cietuma priekšnieks 
Graumalim saka: „Neviena iekār-
ta nevar pastāvēt, neierobežojot 
savus aktīvos un tātad bīstamos 
pretiniekus.” – Tiesa, tagadējais Ei -
ro pas Parlamenta deputāts Alfreds 
Rubiks savu laiku nosēdēja gan, 
bet vai ir bijis vēl kāds? 

1981. gadā grāmatā iespiestā pir-
mā daļa beidzas ar pabeigtiem  
priekšdarbiem purva susināšanai 
un ar mācītāja vadītu garīgu rituā-
lu pirms pirmā lāpstas dūruma. 
Grāmata prasīt prasījās turpinā-
juma. Tomēr līdz turpinājuma uz -
rakstīšanai, kas kļuva par Gunara 
Janovska raženā mūža pēdējo lielo 
darbu, pagāja piecpadsmit gadu. 
Kā jaunās grāmatas otrās daļas 
ievadā pastāsta pats autors, viņu 
pārliecinājuši ekologu paudumi, 
ka purvu nosusināšana uzlūkoja-
ma par nevēlamu iejaukšanos 

dabas norisēs. Jādomā, ka rakst-
nieku būs ietekmējusi arī atziņa, 
ka Latvijā jau tagad ir gana daudz 
neapstrādātas zemes un ka papil-
du zemes iegūšana lauksaimnie-
cībai nemaz nav vajadzīga. Un ko 
iesākt ar pirmajā dalā ietvertajiem 
pieņēmumiem, kāda varētu būt 
nākotnes Latvija, kas, nākotnei 
pārtopot par tagadni, izrādījās 
maldīgi? Janovskis izšķīrās pirmo 
daļu nepārstrādāt. Viņš saka: „Pie-
 ņemsim, ka es... otro daļu rakstu, 
kad vēl ir 1982. gads un man tā  -
tad nav zināmi nesenās vēstures 
patiesie un negaidītie notikumi.”

Gunara Janovska darbu cienī - 
tā jus romāns Purvā nepievils.    
Tiek uzturēta spriedze, ne Grau-
malim, nedz viņa vīriem, nedz 
lasītājam nezinot, vai purva su  si-
nāšanas eksperiments ar nepa --
rasto darbaspēku izdosies jeb vai 
kāds agrāk vai vēlāk aizmuks, no -
ziegsies vai sagādās kādas citas 
nepatikšanas Graumalim un sa -
viem biedriem. Kā vienam darbu 
vadītājam pastāvēt, kaut vai ar 
diviem palīgiem, šaubīga rakstura 
masas priekšā? Vai ar viņu pago-
dināšanu, konsekventi viņus dē  vē-
jot par sodītajiem, bet ne par no -
ziedzniekiem, panāks cerēto? Labi 
iezīmēta vietas un vides atmos-
faira: purvs ir tālu ne vien no Rī -
gas, bet pat no tuvākās dzelzceļa 
stacijas Lones, rodas tāluma, sava 
veida izolētības sajūta. Dzīvīgi, 
paticami ir daudzie dialogi. Trūkst 
gan romantiskās līnijas. Līdz kādai 
400. lappusei sieviešu tēli vispār 
paliek kaut kur pašā periferijā.      
Tad purva baraku tuvumā tiek uz -
celta ēciņa, kur ik pa reizei, ciemos 
atbraucot, pārnakšņot sodīto sie-
vām. Rakstnieka izteiktā dzīvo-
šana vīriešu pasaulē, kur augstākā 
cilvēciskā īpašība un sasniegums 
nav nekāda veida mīlestība, bet ir 
citam cita paciešana un atturēša-
nās no vardarbības, būs bijis ie  -
mesls izdevējam Helmaram Ru  -
dzī tim rakstīt Janovskim: „Nāko -
šo darbu tomēr rakstiet tādu liris-
kāku, kā Uz neatgriešanos vai 
Ines. Norunāts?”

Janovska kollēga un draugs Zig-
munds Skujiņš grāmatas ievadā 
raksta: 

Būtu muļķīgi iedomāties, ka Gu -
nara tēlotais purvs ir daži simti 
hek taru nomaļā Latvija stūrī. Arī 
būt cietumniekam ne vienmēr 

nozīmē sēdēt ieslodzītam cietuma 
kamerā. Stāsts ir par mums vi -
siem. Un par mūsu morālo stāju.   

Te gribas piebilst, ka „vien kār-
šajam” lasītājam, kam labāk par 
visu patīk tīrais reālisms, izseko-
šana romāna fabulai, visu ņemot 
„ar pliku roku”, nekādas grūtības 
nesagādās. Ja negribam būt, Zig-
munda Skujiņa vārdu lietojot, 
„muļķīgi” un gribam sacerējumu 
uzskatīt par allegoriju, varam 
aizdomāties līdz zināmai robežai, 
aiz kuŗas skaidrojumu sāk trūkt. 
Varam uzskatīt purvu par ko  mū-
nistu pamesto Latviju, kas tagad 
jāsaved kārtībā. Galvenais Latvijas 
savedējs kārtībā tad nu iznāk tau-
tietis no trimdas kā virziena no -
teicējs un vietējie latvieši, kuŗus 
netaisnā iepriekšējā vara sasē di-
nājusi būŗos. Purva susināšana ir 
Latvijas atjaunotne. Tomēr kon-
sekventi tvert romānu kā allego-
riju būs grūti, jo allegorijai tas ik -
dienas norišu attēlošanā ir par 
detalētu, lai ikvienai detaļai va - 
rētu piešķirt kādu simbolisku lo -
mu lielās kopallegorijas veido-
jumā.

Grūti zināt, vai „piesieties” ro -
māna varonim Graumalim, kuŗš 
jaunos gados Toronto latviešu se  st-
dienas skolā varētu arī nebūt 
saņēmis plašu literāru izglītību,   
jeb vai aizrādīt rakstniekam Gu -
naram Janovskim par aplamību 
487. lappusē lasāmajā teikumā: 
„Graumalis atcerējās Salnāja ro -
mānā lasītu teicienu, ka ir lietas, 
kuŗas nokārtojas pašas.” Pirm - 

kārt, tāda romānu autora Salnāja 
latviešiem nekad nav bijis, ir gan 
bijis Ģirts Salnais. Šo rindu raks-
tītājs nav ne tuvu tik čakls un ap -
zinīgs, lai „izķemmētu” visus se -
šus Salnā romānus, pārbaudot,     
vai Salnājam piedēvētais teikums 
kādā  no tiem tiešām ir patvēries. 
Daudz ticamāk, ka Graumalis 
resp. Janovskis būs iedomājies 
1948. gadā izdotā Knuta Lesiņa 
noveļu un humoresku krājuma 
virsrakstu Lietas, kas kārtojas 
pašas. Lai Gunars Janovskis viņ-
saulē piedod par tāda sīkuma 
celšanu gaismā, bet kritiķiem jau 
kādreiz niez nagi...

Vairākums lasītāju romānu sāk 
lasīt no sākuma un beidz lasīt bei-
gās. Esot gan arī tādi, kas vispirms 
uzmetot acis beigām, brīnumai -
ni! Vēl citi grāmatu vispirms iz -
šķirstot un „ielasoties” šur un tur 
pirms izšķiršanās, vai lasīt to no 
sākuma līdz beigām. Lai šīs trešās 
katēgorijas lasītājus Purvā lasī -
šanā iedrošinātu, iesaku vispirms 
uzšķirt ēdamkarotes notēlojumu 
98. lappuses gaŗākajā rindkopā, 
sodīto jautājumus un izsaucienus 
pēc viņu atlaišanas no cietuma at  -
kārtotajā runā 117. lappuses apak-
šā un ironiju par padomju laiku 
447. lappuses gaŗākajā rindkopā.

304. lappusē lasām, ka Grau -
mali „bija sagūstījis purvs un ne -
laida vairs vaļā”. Atliek novēlēt,      
lai Gunara Janovska romāns ar tā 
lasītājiem izrīkojas tieši tāpat, kā 
purvs apgājās ar Graumali.

Eduards Silkalns            

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Latvijas Saeimas priekšsēde 
Sol vita Āboltiņa 9. un 10. oktobrī 
pēc Čechijas parlamenta Depu-
tātu palātas priekšsēdes Miros la-
vas Ņemcovas (Miroslava Něm -
cová) ielūguma uzturējās oficiālā 
vizītē Čechu Republikas galvas-
pilsētā Prāgā.  Latvijas Republi-
kas vēstniecībā S. Āboltiņa 9. ok     - 
tobrī tikās ar latviešu kopienas 
pārstāvjiem un Čechijā dzīvo jo-
šiem latviešu valodas un kultū-
ras atbalstītājiem un pasniedza  
Saeimas Prezidija atzinības raks-
tu  Radegastam Parolekam (prof. 
PhDr. Radegast Parolek, DrSc.) 
pateicībā par latviešu literātūras 
tulkošanas tradiciju iedibinā ša-
nu, Pāvelam Štollam (Mgr. Pavel 
Štoll, Ph. D.) par nozīmīgu ie -

Latvijas Saeimas Prezidija atzinības raksti 
latviešu valodas mācībspēkiem Čechijā

gul dījumu Kārļa universitātes 
Baltistikas nodaļas attīstīšanā un 
stiprināšanā, Tomāšam Hosko-
vecam (doc. RNDr. Tomáš Hos-
kovec, CSc.) par Baltistikas        
no  daļas Masarika universitātē  
Brno izveidošanu, Vaidam Šefe-
rim (Vaidas Šeferis, Dr. phil.)      
par nozīmīgu ieguldījumu Bal-
tistikas nodaļas Masarika uni-
versitātē Brno stiprināšanā un 
Sarmai Ginterei par latviešu va -
lodas mācīšanu studentiem Prā-
gas Kārļa universitātes Baltisti-
kas nodaļā.

Pāvels Štolls ir  ilggadējs lek-
tors Kārļa universitātē Prāgā. 
Viņam ir plašas zināšanas un iz -
 cils paidagoga talants.  Studenti  
gan viņu, gan Sarmu Ginteri ļoti 

ciena. Dažkārt vakaros pēc lek-
cijām viņi visi kopā dodas va   ka-
riņās. Studenti  bieži viesojas pie 
Sarmas viņas dzīvoklī.

Pāvels Štolls pērn ļoti sekmīgi 
aizstāvēja doktora disertāciju, ko 
bija rakstījis vairākus gadus, jo 
nepārtraukti vajadzēja palīdzēt 
arī citiem, un  atteikt viņš nevie-
nam neprot. Sarma viņam varēja 
diezgan daudz palīdzēt tulkojot 
un secināja, ka rakstīt  disertāciju 
nav nemaz tik  neinteresanti un 
sausi, kā  viņai bija šķitis, vairāk 
nekā desmit gadu strādājot 
Mins teres universitātē. 

Pāvels Štolls ir saņēmis daudzu  
Latvijas augstāko instanču Go -
da rakstus, tagad tiem pievieno-
jās Latvijas Saeimas atzinības 
raksts. 

Zvaigznīte Gintere
Latvijas Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa (vidū) 9. oktōbrī 
pasniedza Saeimas atzinības rakstu Prāgas Kārļa universitātē  
mācībpēkiem Sarmai Ginterei un Pāvelam Štollam
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Pirms dažiem gadiem apgāda 
„Zvaigzne” izdotajā dokumen-
tālajā grāmatā „Hitlera dosjē” ir 
aprakstīti saistoši notikumi, ik -
diena un daudzi cilvēki Hitlera 
tiešā tuvumā Otrā pasaules kaŗa 
laikā.

Nesen, lasot šo grāmatu, uzma-
nību saistīja vārds – Frau Chris-
tian, kuŗa minēta par vienu no 
Hitlera četrām sekretārēm. Tagad, 
atskatoties uz notikumiem kādu 
gadu pēc Otrā pasaules kaŗa, kad 
dzīvoju Vācijā, bēgļu nometnē 
Lībekā, - izrādās,  esmu šo kundzi 
personiski saticis un pat ciemo -
jies viņas ģimenē Toreiz neko 
vai rāk par šo ģimeni nezināju kā 
tikai to, ka, krievu armijai tuvo-
joties, tā izbēgusi no Berlīnes un 
radusi patvērumu Lībekā, angļu 
ieņemtajā Vācijas zonā.

Lībeka pēc kaŗa bija bēgļu pār-
pildīta, jo latviešu nometnēs      
vien atradās ap 6000 personu, ne -
daudz igauņu, lietuvieši, arī poļi. 
Vēl vairāki desmiti tūkstošu vā -  
cu iedzīvotāju no Vācijas austru-
mu apgabaliem. Tie galvenokārt 
bija novirzīti uz ciematiem Lībe-
kas apkārtnē.

No angļu gūsta, internēšanas 
nometnes Ostfrīzlandē, tiku ārā 
jau 1946. gada janvārī, pārģēr -
bies puslīdz civīlās drēbēs. Tādas 
mums atdeva uzņēmīgi latviešu 
bēgļi no Lībekas, kuŗi ar lielu, 
drēbēm pilnu kravas mašīnu  ap -
brau kāja nometnes. Ar gaužām 
lēnu, saremontētu vilcienu aiz-
braucu uz Braunšveigu, kur bija 
liela latviešu nometne. Te paliku 
tikai dažas nedēļas, līdz bēgļu 
sarakstos atradu savus Auces 
radiniekus – Norīšus. Viņi dzīvoja 
lielā nometnē Lībekā, un mēs 
sākām sarakstīties. Vēstules ceļoja 
diezgan lēni, bet pasts tomēr dar-
bojās. Abi Norīši aicināja mani 
turp, un atkal ar pārpildītu vilcie-
nu braucu uz Lībeku.

Lielajās Mēzenes kazarmās 
Mar lištrāsē tolaik mitinājās ap 
2500 – 3000 latviešu bēgļu. No  -
met ne atradās Lībekas austrumu 
nomalē. Apmēram 2-3 kilomet-
rus tālāk bija angļu-krievu oku -
pācijas zonu robeža. Lībekā dar-
bo jās krievu konsulāts, kuŗā visi 
darbinieki bija augsti NKVD virs-
nieki. Tie bieži ieradās baltiešu 
nometnēs un aicināja braukt mā -
jās uz dzimteni.

Mēzenes nometnē man izgādā-
ja DP kartīti, un nu es skaitījos 
civīlais bēglis ar angļu – amerikā-
ņu aprūpes organizācijas priekš-
rocībām. Te, nometnē, mums vi -
siem ik dienas deva spēcinošas 

ATMIŅU SASKAŅA
zupas, baltmaizi, tā ka jutos labi 
paēdis. Saņēmām arī tādas CARE  
paciņas ar visādiem gardumiem, 
kafiju utt.

Nometnes vadība man piedā-
vā ja darbu par pastnieku, un tā 
nu es ik dienas izšķiroju no vācu 
iestādēm saņemtās vēstules un 
avīzes un iznēsāju tās adresātiem. 
Tādējādi iznāca satikt daudzus 
latviešus un ar tiem parunāties.

Brīvajās dienās pa reizei aizgāju 
uz nelielo kinoteātri tepat Marli- 
š trāses turpinājumā. Man patika 
skatīt romantiskās vācu pirmska-
ŗa filmas ar skaistām ainavām, 
se  natnīgām pilsētiņām. Teātrī ie -
vēroju kādu glīti ģērbušos vācu 
meiteni, kuŗa te strādāja par vie -
tu ierādītāju. Vairākas reizes ne  -
jauši dzirdēju arī viņas vārdu – 
Rozī. Uzrakstīju īsu vēstuli un 
no  sūtīju to pēc teātŗa adreses, 
minot meitenes vārdu. Pēc neil - 
ga laika saņēmu vēstuli ar pozi-
tīvu atbildi, ka mēs varētu tikties 
viņas ģimenes dzīvoklī, izrādās, 
netālu no Mēzenes nometnes. 
Zināju, ka vāciešiem tolaik klājās 
grūti – trūka pārtikas. Viss pēr-
kams tikai uz kartītēm. Valdība 
garantēja 1450 kalorijas dienā. 
Tāpēc sagatavoju nelielu paciņu 
ar dažiem amerikāņu konser-
viem, kukulīti maizes un norunātā 
dienā ierados ciemos kādas 20. gs. 
30. gados celtas villas dzīvoklī.

Durvis atvēra Rozī un iepazīs-
tināja mani ar savu mammu, ap 
45 gadu vecu, inteliģentu cienī-
jama izskata kundzi, un abām 
māsām – viena jaunāka, otra ve  -
cā ka. Rozī likās esam vidējā, ap 19 
gadu, un viņas vārds īsteni bija – 
Rosemarie Christian. Nodevu ma - 
    zo paciņu, un tad runājām par 
bēgļu gaitām, kaŗa postu. 

Frau Christian tikai īsumā pa  -
stāstīja, ka ģimene dzīvojusi Ber-
līnē, bet, kad krievi 1945. gada 
aprīlī uzsāka lielo ofensīvu un tu -
vojās Berlīnei, viņa savas meitas 
tūlīt nosūtījusi uz Lībeku cerībā, 
ka tur ieradīsies angļu – amerikā-
ņu kaŗaspēks. Atceros viņas vār-
dus: Ich wollte nicht meine Mädels 
den Russen vorsetzen (Es negribēju 
savas meitenes atdot krieviem). 
Kā pati tikusi ārā no Berlīnes, par 
to viņa neko nestāstīja. Minēja 
tikai, ka meiteņu tēvs esot pulk-
vedis un atrodoties angļu rokās 
Flensburgā. Uz turieni pašās kaŗa 
beigās devās lielāka virsnieku 
grupa, kuŗiem bija nodoms izvei-
dot jaunu valdību, uzņemt saka-
rus ar Sabiedroto armijām, kuŗas 
strauji tuvojās. Tas sīki aprakstīts 
vēstures grāmatās.

Ar Rozmariju tikāmies vairā -
kas reizes, un, tā kā pavasaris to -
reiz bija jauks,  ar vilcienu izbrau-
cām ārā, Lībekas apkārtnē. Stai-
gājām pa maziem lauku ceļiem, 
vērojām dabu, idilliskos neno-
pos tītos ciematus, pilsētiņas, ne -
domājām par nākotni.

Jūnija sākumā Mēzenes nomet-
nē satiku trīs latviešu puišus, bi -
jušos kaŗavīrus, kuŗi rīkojās do -
ties uz Zviedriju. Viņiem esot sa -
ru nāts kāds vācu zvejnieks, kuŗš 
apsolījis par labu samaksu (drē-
bes, nauda) aizvest līdz Dienvid-
zviedrijas krastiem un gaišajā 

ne nezināma. Tā nu kādā siltā,  
bet lietainā jūnija vakarā iera dā-
mies mazā zvejnieku ostā zieme-
ļos no Lībekas un ar nelielu zve -
jas kuteri devāmies ceļā. To vadīja 
pats īpašnieks, vecs zvejnieks pus-
mūža gados kopā ar līdzīgu pa -
līgu. Mēs, četri puiši, gulējām, 
snau dām zem jumta kajītē, mo -
tors mierīgi pukšķēja, jūra bija 
gluda. No rīta pie apvāršņa vē  ro-
jām Dānijas piekrasti, vēlāk jau 
tālu ziemeļu pusē – Zviedrijas 
kra s tu. Novakarē atradāmies, kā 
vēlāk konstatēju kartē, kaut kur 
starp Ystad  un Simrishamn pil sē-
tu. Braucām lēnām, diezgan tuvu 
Zviedrijas krastiem. Pamazām 

resi un dažu minūšu laikā biju   
pie radiņiem.

Pēc pāris dienām pieteicos po -
licijā, ka esmu bēglis no Aus- 
t rumvācijas. Pagāja nedēļa, un es 
saņēmu bēgļa pasi. Man iedeva 
arī pilnīgi jaunu apģērba kārtu – 
kurpes, veļu, uzvalku, vasaras 
mēteli. Darba pārvalde izkārtoja 
strādāšanu netālā kūdras purvā, 
un es sāku pelnīt pirmo naudu. 
Darbavietas vēlāk mainījās, tāpat 
arī dzīves apstākļi. Pamazām ie   -
kār tojos uz ilgu palikšanu Bot kyr-
ka pagastā, Stokholmas tuvumā. 

Ar Rozmariju kādu laiku sa  -
rakstījos, bet šie sakari pamazām 
apsīka. Nav vairs atmiņā iemesli. 
Varbūt attālumi bija par lielu? Tā 
šie 1947. gada pavasaŗa notikumi 
no atmiņas pilnīgi izgaisa, līdz 
tagad - vairāk nekā pēc 60 ga -
diem grāmatā „Hitlera dosjē” ie -
raudzīju Frau Christian vārdu. 
Man tagad nav vairs šaubu, ka 
mi  nētā kundze tiešām ir bijusi 
viena no grāmatā minētām čet-
rām Hitlera sekretārēm. Lielajās 
vēstures grāmatās, piemēram, 
Corn. Ryan – „Beidzamā cīņa, 
1945. gada aprīlī”, Anthony Beevor - 
The Downfall 1945 ir attēlots, kā 
pēc Hitlera pašnāvības ap 200 
cilvēku lielais bunkura personāls 
(sekretāres, apsardze, virsnieki) 
sadalījušies mazākās vienībās un 
30. aprīļa naktī devušies uz rie -
tumu pusi cauri krievu aplenku-
mam. Vienai daļai tumsas aiz se  -
gā tas arī izdevās, bet citi iz  klī di-
nāti, saņemti gūstā vai krituši. 
Nedaudz tālāk, pie Elbas un Mag-
deburgas, stāvēja amerikāņu ar -
mijas vienības, un lielā steigā turp 
devās milzīgas civīlo bēgļu un 
kaŗavīru grupas.

Grāmatā „Hitlera dosjē” ir īsa 
Frau Christian biografija, kuŗā 
minēts, ka viņa 1. maijā nokļuvusi 
Rietumos, tātad sasniegusi ame-
rikāņu vienības. Grāmatā publi-
cēta arī īsa pulkveža Christian 
bio grafija. Saskan ar to, ko cienī-
jamā kundze toreiz - 1947. gada 
pavasarī Lībekā man stāstīja.

Laimonis Niedre   

No redakcijas  
Nepilnus sešdesmit gadus pēc 

kaŗa beigām Krievijas archīvos 
tiek atrasts ārkārtīgi neparasts 
vēs turisks dokuments: Hitlera 
dosjē.

Tas ir sarakstīts tikai un vienīgi 
Josifa Staļina vajadzībām, un pa -
domju gūstā NKVD uzraudzībā 
savas atmiņas tajā ir sakopojuši 
Otto Ginše un Heincs Linge. Abi 
SS virsnieki ilgus gadus ir uz  tu-
rējušies vistiešākajā Ādolfa Hit-
lera tuvumā. Viņu blīvajā stās tī-
jumā ir ne tikai daudz līdz šim 
nezināmu detaļu par Hitlera po -
lītiku un kaŗa vadību; tas bez 
izpušķojumiem parāda reālos 
apstākļus arī Hitlera tuvāko lo - 
kā. Tādējādi „Hitlera dosjē” ne  ap-
strīdami ir viens no iespaidī gā-
kajiem vēstures avotiem, kas 
mums vēstī par Trešo reichu.

Kopš 2005. gadā iznākusi vā -  
cu vēsturnieku Matiasa Ūla un 
Henrika Eberles sagatavotā grā-
mata „Das Buch Hitler” („Hitlera 
grāmata”), kuŗā Krievijas archī-
vos atrastais slepenais doku -
ments publicēts kopā ar plašiem 
komentāriem. Šis izdevums tul-
kots daudzās valodās un piedzī-
vojis sensācionālus panākumus 
Lielbritanijā, ASV, Vācijā, Fran-
cijā, Krievijā, Spānijā, Italijā, Dā -
nijā, Norvēģijā un citās valstīs.

Raksta autors Laimons Niedre savas atmiņu grāmatas „Kā tādā 
spogulī...” atvēršanas svētkos 2010. gadā Auces novada bibliotēkā. 
Grāmatā aprakstīta Laimona Niedres bērnība, skolas laiks, se  kojošie 
kaŗa gadi, iesaukums vācu armijā – darba dienestā. Pēc tam – latviešu 
vienībās, atkāpšanās kau jas Pomerānijā, Meklenburgā, nokļūšana           
pie amerikāņiem, gūsts. Visbeidzot dzīve bēgļu nometnēs, līdz rodas 
iespēja nokļūt Zvied rijā

vasaras naktī tur izcelt plūdmalē. 
Puiši meklēja ceturto dalībnieku 
un piedāvāja šo iespēju man. Pār-
runājām to kopā ar maniem ra -
diņiem Norīšiem un nolēmām, 
ka braukšu līdzi. Vācijā par 
Zviedriju dzirdēja tikai pozitīvas 
ziņas. No turienes nāca visādi pa -
lī dzības sūtījumi, arī pasta satiks-
me darbojās. Latviešu bēgļi Zvied-
rijā darbojās ļoti aktīvi un vēstu -
lēs rakstīja par humāno uzņem-
šanu, labām darba iespējām utt.

To visu pastāstīju Rozmarijai, 
un arī viņa piekrita šo iespēju iz -
mantot. Norunājām, ka, tikko 
būšu Zviedrijā iekārtojies, tā ai -
cināšu viņu turp. Abi bijām jauni, 
un dzīve tikko sākās, tikai nākot-

vieg li satumsa, kuteris piebrauca 
pie smilšaina liedaga un apturēja 
motoru. Mēs četri sēdāmies ne -
lie lā līdzpaņemtā aiŗu laivā un 
pēc pavisam īsa brīža bijām kras-
tā. Zvejnieku kuteris iedarbināja 
motoru, apmeta loku un aizbrau-
ca atpakaļ. Liedags te bija pavi-
sam tukšs, nedaudz tālāk kāpu 
josla ar sīkām priedītēm. Laivu 
pavilkām nostāk no ūdens un ap -
gāzām. Gājām augšup kāpās. Tā 
kā nakts bija silta, iekārtojāmies 
kādā kāpu ieplakā un dažas stun-
das nogulējām. Mums katram lī  -
dzi bija kāda mugursoma, port-
felis, dokumenti. Dzīvi te Zvied-
rijā sākām ar gluži neko. 

Vienam no puišiem bija ap 100 
kronu, ko viņš bija ieguvis Lībekā 
no zviedru jūrniekiem. Tepat aiz 
kāpām bija gluda šoseja, kāda 
autobusu pieturas vieta virzienā 
uz Ystad.  Atausa saulains vasaras 
rīts, un tā mēs apsēdāmies pietu-
ras vietā, gaidījām autobusu. Tas 
pienāca ap desmitiem, un pēc ne -
 ilga brauciena bijām stacijā. Pui-
sis prata arī nedaudz zviedru va -
lodu un te stacijā nopirka mums 
visiem vilciena biļetes. Mums bija 
radu, paziņu adreses, pie kuŗiem 
varējām doties, jo iepriekš bijām 
rakstījuši vēstules. Es zināju, ka 
lielajā Smolandes novadā, Växjő 
pilsētā, dzīvo mans attālais radi-
nieks, brālēns Ilmārs Gudrais ko -
pā ar vecākiem. Tās pašas dienas 
pēcpusdienā ierados Vekšē sta-
cijā. Parādīju kādam taksometra 
šoferim uz papīriņa rakstīto ad -

Cik daudz naudas pieder pa -
šam Dž. Šatneram? Apmēram       
240 miljoni dolaru. Viņam par ap -
droši nāšanu un veselības aprūpi 
nav jāuztraucas, bet apgalvot, ka 
no diviem miljardiem nevar atli-
cināt astoņus miljonus? Labrīt!

Te nu notiek tas pats, kas ar 
augstāko izglītību Latvijā. Vieglāk 
ir brēkt un nedarīt neko. Latvijā 
runa ir par jauniešu izglītošanu. 
Amerikā runa ir par prātam ne -
ap tveŗamu kaunu, ka tik bagāta 
valsts nespēj nodrošināt veselības 
aprūpi saviem pilsoņiem. Doma, 
kas dveš no Amerikas bagātāka-
jiem cilvēkiem,  - ka viņi ir jauki 
un pūkaini darba vietu radītāji, 

kuŗiem pienākas maksāt zemus jo 
zemus nodokļus, ir pasaka, kam   
ar reālitāti nav itin nekāda sakara. 
Un cilvēkam ar ceturtdaļmiljar -  
du lielu bagātību pateikt, ka pa  -
ras tam darbiniekam savos picu 
res torānos viņš nevar atļauties     
uz saukt veselības apdrošināšanu? 
Ne ticami! Arī Amerikā būtu labi 
beigt brēkšanu un ķerties pie 
darba.

Kārlis Streips

AKTUĀLA ZIŅA
Izglītības un zinātnes ministrs 

Ro   berts Ķīlis nule kļuvis par Spī-
dolas balvas laureatu ekonomikā. 
Ekonomistu apvienība 2010, kas     

ik gadus par panākumiem eko -
no mi kā un kultūrā piešķiŗ šo god-
algu, R. Ķīli apbalvojusi par uz -
drīks  tē šanos un pirmajiem panā-
ku miem, gada laikā veicot struk-
tūrā lās reformas izglītībā, lai celtu 
tās kvalitāti un konkurētspēju pa -
saulē.

Ministrs pats gan apliecinājis,     
ka šo balvu uztveŗ par avansu sa -
vam darbam.

Iepriekšējos gados Spīdolas bal-
vu ekonomukā saņēmuši Mi -     
ch ails Hazans, Rūta Dimanta, Juris 
Biķis, Andrejs Žagars, Vaira Vīķē-
Freiberga, Ingrīda Blūma, Bertolts 
Fliks, Einars Repše un Andris 
Šķēle.  

VIEGLĀK IR BRĒKT(Turpināts no 11. lpp.)
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 44) 
atrisinājums 

Līmeniski. 7. Karamele. 8. 
Bristole. 10. Rauts. 11. Indes. 12. 
Magaričas. 16. Klijas. 19. Aksons. 
20. Paniņas. 21. Eseja. 22. Pērse. 
23. Rauna. 24. Etīde. 25. Ulusi. 
28. Risks. 30. Klasika. 31. Smaids. 
32. Verona. 36. Periskops. 40. 
Istra. 41. Irbes.    42. Spartaks. 
43. Patronas.

Stateniski. 1. Krēta. 2. Teikas. 
3. Delta. 4. Abati. 5. Riepas. 6. 
Domna. 7. Krauklis. 9. Elefants. 
13. Ronis. 14. Tamarinds. 15. 
Eks pertes. 17. Garnele. 18. Tak-
tika. 26. Lamaisms. 27. Asars. 
29. Kanclers. 33. Termas. 34. 
Sparta. 35. Arkas. 37. Iness. 38. 
Kreps. 39. Bruno.           

Kā apliecināt savu piederību 
un mīlestību Latvijai, kad tā 
jau 22 gadus ir brīva un ne - 
at karīga valsts? „Ar ikdienas 
darbu,” atbild Jolanta RAT NIE-
CE no Elkšņu pagasta. 

 Dodos uz Elkšņu pagasta 
„Dzelmītēm”, kur saimnieko Jo -
lanta Ratniece. Izrādās, tā nav 
parasta lauku sēta, tā ir vieta,  
kur top Latvijas kafija Kafeja Alī-
da. To gatavo no pašu audzē tiem 
cigoriņiem. Saimniece vispirms 
ved uz lauku rādīt, kādi izska -    
tās cigoriņi, jo reti kuŗš tos au -
dzē. Lapas kā cukurbietei, bet 
sakne kā baltam burkānam. Un 
tieši saknes daļu izmanto kafi -
jai. Cigoriņu saknēs ir rūgta eks-
traktviela, taukvielas, miecvielas, 
olbaltumvielas, pektīni, C, B1, E 
vitamīns, ēteriskās eļļas, mine-
rālsāļi un liels daudzums mikro-
elementu. kuŗi visi labvēlīgi 
ietekmē kuņģa un zarnu trakta, 
aknu darbību, veicina žults sek-
rēciju, uzlabo vielmaiņu, ārstē 
cu  kurslimību. 

 Cigoriņus audzē viena hek t-
ara platībā. Novāktās saknes 
no nāk fabrikā, kur tiek žāvētas, 
smalcinātas un grauzdētas, līdz 
iegūst brūnumu un īpašo aro-
matu. Alīdas kafejai liek klāt arī 
burkānus saldākai garšai, mie -
žus smaržas buķetes papildinā-
šanai un ozolzīles, kas dod stip-
rumu. Tātad visas sastāvdaļas ir 
ņemtas no Latvijas dabas vel -
tēm. Bet pati kafijas recepte ir 
mantojums  no Jolantas vecmā-
miņas Alīdas. Vecmamma bijusi 

Ar pašaizliedzīgu darbu apliecina piederību Latvijai

stipra zemnieku sieva no Viesī -
tes, izturējusi izsūtījumu Sibi -
rijā, jo arī tur radusi iespēju ga -
tavot savu iemīļoto kafiju. Tā 
palīdzēja remdēt izsalkumu, de -
va spēkus izturēt pārcilvēciskā 
darba smagumu un, visbeidzot, 

atgriezties Latvijā. Par godu vī -
rišķīgajai vecmāmiņai Alīdai 
ka fija nosaukta viņas vārdā. 

Jolantas cigoriņu kafijas ražo-
šanas biznesam nebija viegls sā -
kums. Jolantas vecākiem pieder 
lauku saimniecība, zemes pie -

tiek, pavasarī pirms pāris ga -
diem nolēmuši iesēt cigoriņu iz -
mēģinājuma partiju. Rudenī ie -
nākusies negaidīti laba raža. Jau 
uz Ziemsvētkiem draugiem tika 
dāvinātas smaržīgas cigoriņu ka -
fijas paciņas. Jolanta satraukti 
gaidījusi viņu vērtējumu. Drīz 
vien saņēmtas lieliskas atsauks-
mes. Tad jau tapis skaidrs, ka ci -
goriņu kafija varētu būt sākums 
savam biznesam. Procesu atvieg-
loja dažādos kursos apgūtās lau-
ku saimniekošanas iemaņas un 
grāmatvedības pamati. 

Atšķirībā no ievestās pupiņu 
ka  fijas, cigoriņu dzērienu droši 
var lietot arī bērni, jo tajā nav ko -
feīna. Uz kafijas iepakojuma  ir  
pagatavošanas instrukcija: „Kan-
nā uz plīts iebeŗ sauso ka  fijas 
maisījumu (1 ēdamkarote uz krū-
zi ūdens), aplej ar verdošu ūdeni 
un uzkarsē līdz pirmajam burbu-
lim. Dzērienam ļauj ie  vilkties trīs 
minūtes. Tad ar ka  roti samaisa un 
lej caur sietiņu krūzītēs. Ja kafijai 
pielej klāt pienu, tas draudzībā ar 
cigoriņu rada riekstu garšu. Var 
kafijai likt klāt saldo krējumu, 
cukuru vai medu.” 

Daudz enerģijas ir ieguldīts  
aromatiskās kafijas biznesa vei-Uzņēmēja Jolanta Ratniece lepojas ar pašas ražoto grauzdēto 

cigoriņu kafiju, kas tapusi pēc vecmāmiņas Alīdas receptes

došanā, kur Jolantai lielu atbal- 
stu sniedzis dzīvesbiedrs Andris. 
Darba ir pilnas rokas, un viņiem 
nenāk ne prātā doties prom no 
Latvijas. Vietējā Elkšņu pagastā, 
piemēram, slēgta pamatskola. 
Skolotājiem un darbiniekiem 
nā  cies citur meklēt  darbu. 

 Viens no lielākajiem Jolantas 
Ratnieces darba novērtējumiem  - 
Zemkopības ministrijas rīkotā 
konkursa „Sējējs 2011” laureātes 
diploms nominācijā „Gada lau-
ku attīstības projekts innovācijā”. 
Tas redzams goda vietā. 

 Jolantas darba atzinīgs vērtē-
tājs ir arī Latvijā populārais šef-
pavārs, bioloģiskās lauksaim nie-
cības populārizētājs un kustības 
Slow Food Latvijas pārstāvības 
priekšsēdis Mārtiņš Rītiņš. No -
baudījis Kafeju Alīda,  viņš ie -
saucies: „Kas var būt labāks par 
šo!” Jolanta ar savu produkciju 
pie dalījusies pēc Mārtiņa Rītiņa     
ini ciātīvas izveidotajā Slow Food 
un zemnieku tirdziņā Berga ba -
zārā Rīgā. Kafeja Alīda ir nopēr-
kama arī Rīgas lielveikalos, ko -
pumā 40 tirdzniecības vietās,       
kā arī visā Latvijā. 

Valija Berkina

Līmeniski. 1. Sporta spēle, ku -
ŗas dalībnieki jāj ar zirgiem. 3. 
Liels, plēsīgs nakts putns. 7. No -
vada centrs Vidzemes DR. 8. No 
agrākām paaudzēm pārņemta 
paraža. 9. Augstāko garīdznieku 
padome. 12. Materiāls, ko iegūst, 
kausējot un ķīmiski apstrādājot 
kvarca smiltis. 15. Sanāksme. 17. 
Strauji degt ar liesmu. 18. Krī -  
toša zvaigzne. 20. Telpa ar ie - 
kārtu (kā) kaltēšanai, žāvēšanai. 

22. Vingrošanas rīks. 24. Upe     
Lat vijā. 26. Rakstītais teksts uz 
attēla filmā. 27. Tāds, kas izraisa 
smieklus. 28. Ievilkt elpu. 29. 
Staigna vieta. 32. Sastapt; sapras-
ties. 34. Aprūpētas, uzpostas        
35. Tas, kas atbirst (ko sijājot) 
(dsk.). 36. Izjust cieņu, bi  jību       
(pret ko). 37. Bērza mizas virsējā 
kārta. 38. Barība dzīv nieku pie-
vilināšanai.

Stateniski. 1. Gleznotāja dar-

barīks. 2. Tāda, bez kuŗas var 
iztikt. 4. Produkti, uzturs. 5. Telpas 
vertikālās daļas. 6. Sievas vai vīra 
māsa. 10. Doties iekšā. 11. 
Skurstenis. 13. Naudas vie nība 
dažās ES valstīs. 14. Negar šīga 
vira. 15. Episkās literātūras pave-
ids. 16. Slaistīties, vaļoties. 18. 
Rubeņu dzimtas putns. 19. 
Organisku vielu sairšana, ko iz -
raisa īpašas sēnes. 21. Latviešu 
laikraksts. 22. Tāds, kas nav dziļš. 
23. Iestaigāt. 25. Stīgu in - 
s truments. 29. Mākonis. 30. Ku  ŗā 
vietā. 31. Mazas krūzītes. 33. 
Spēlēt pūšamu mūzikas instru-
mentu. 34. Atturīga, kaunīga.

Ventspils pilsētas dome par godu Latvijas Republikas pro- 
k lamēšanas 94. gadadienai, nestrādājošiem polītiski represētajiem 
līdz 30. novembrim izmaksā pabalstu 30 latu apmērā. Šim mērķim 
no pilsētas budžeta  atvēlēti 11 520 lati. 

Jelgavā 15. novembrī atklāts rekonstruētais Jāņa Čakstes bul-
vāris, kā arī gājēju tilts pār Driksas upi, kam pilsētas vēsturisko no -
saukumu Mītava ar savu balsojumu tīmeklī devuši pilsētas iedzīvo-
tāji. Techniski sarežģītais tērauda tilts ir unikāls Baltijas valstīs. 

Rīgas Motormūzeja filiālē Bauskā līdz 30. novembrim ap -
skatāma kopā ar Latvijas Kaŗa mūzeju un biedrību „Latviešu ka -
ŗavīrs” armijas vēsturei veltīta izstāde „Dzelzs vīri”, kur eksponēti 
unikāli foto materiāli, vēsturiski priekšmeti un militārā technika,      
ar kuŗu Latvijas armija sāka  darbību pēc valsts neatkarības atgū-
šanas.

Rendas pamatskolas skolēni un paidagogi Mežzīļu kapos 
godināja Brīvības cīņu dalībnieces, Lāčplēša Kaŗa ordeņa kava-
lieres Līnas Čankas (1892-1981) piemiņu. Pirmajā pasaules kaŗā 
viņa bija strēlnieku bataljona brīvprātīgā, piedalījās Ziemsvētku 
kaujās un pie Ložmetējkalna, apbalvota ar vairākiem Juŗa krus -  
tiem, 1919. gada rudenī cīnījusies 5. Cēsu kājnieku pulkā. Par va -
ronību Līna Čanka - pirmā sieviete apbalvota ar Lāčplēša Kaŗa 
ordeni.

Daugavpilī notika piemiņas brīdis Latvijas armijas kaŗavīru 
Brāļu kapos, kur apglabāti aptuveni 200 Brīvības cīņās Latgales 
frontē kritušie Latvijas armijas kaŗavīri. Goda sardzē pie pieminekļa 
stājās Zemessardzes kaŗavīri un jaunsargi. Par kritušajiem varo-
ņiem, Latviju un tautu aizlūdza Daugavpils Mārtiņa Lutera ev. lut. 
draudzes mācītājs Andis Lenšs.

Turlavas pagasta Ķikuros, starp Kuldīgas un Alsungas novadu, 
16. novembrī ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) 
Liepājas nodaļas gādību svinīgi atklāja pieminekli Brīvības cīnītāju 
piemiņai. Kopš 1993. gada LNPA ir uzstādījusi vairāk nekā 300 
piemiņas zīmju visā Latvijā.

Daugavpils novadpētniecības un mākslas mūzejā izveidota 
ekspozīcija, kas veltīta Daugavpils pilsētas vadītājiem starpkaŗu 
Latvijas laikā - Jānim Volontam un Andrejam Švirkstam. Abi tika 
izsūtīti uz Sibiriju un miruši svešumā. 

Rēzeknes novada domē notika dokumentālās filmas „Myužei-
gais kalinders” (Mūžīgais kalendārs) pirmizrāde. Tas ir autentisks 
Latgales lauku dzīves atspoguļojums, kas atklāj latgaliešu tradicijas, 
vitālitāti un valodu. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

Dzīvošana uz 42’ katamarāna Bennu. Apkalpē latviešu komanda 
Arnis (kapteinis) un Sigita (kapteiņa palīdze un pavāre).
Katamarāns Bennu ir aprīkots ar snorklēšanas, vindsērfinga, 
niršanas un makšķerēšanas piederumiem.

1 nedēļas ceļojums 2 personām (1 kajīte) – 3,000 USD;
4 personām (2 kajītes) – 6,000 USD

2 nedēļu ceļojums 2 personām (1 kajīte) – 6,000 USD;
4 personām (2 kajītes) – 11,000 USD

Cenā ir iekļauta dzīvošana uz katamarāna, ēdināšana, atspir-
dzinoši dzērieni, tauvošanās maksa.
Cenā nav iekļauta avio biļete, apdrošināšana, alkohols, 2 va   ka -
riņas krastā (2 nedēļu ceļojuma ietvaros) un sauszemes ekskursijas.

Piedāvājums spēkā
no 2012. gada 20. decembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Sīkāka informācija par ceļojumu mājaslapā www.sailbennu.com
Kontaktinformācija: info@sailbennu.com

Laiks strādāt un laiks zēģelēt!

Aicinām piebiedroties 1 vai 2 nedēļu atpūtā uz 
katamarāna Bennu Karību jūras salās:

Grenada-Carriacou-Union Island-Bequia-Tobago 
Cays-Mayreau-Petit Saint Vincent-Grenada

(no 2012. gada 20. decembra līdz 2013. gada 4. februārim).
Antigua-Barbuda-Antigua

(no 2013. gada 18. februāra līdz 30. aprīlim).

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

Sirsnīgi pateicos visiem, 
kuŗi piedalījās manas 90 
gadu jubilejas svinībās 
Priedainē, – par apsvei-
kumiem, puķēm, dāva-
nām, ziedojumiem DV 
organizācijai.

Īpaši mīļš paldies Edītei 
Tālmanei, viņa no Vašin-
g tonas Daugavas Vanagu 
apvienības atveda klēpi 
sarkanu rožu. 

Valfrīds Spuntelis

Mīļš paldies

Palīdzēsim 
viesuļvētrā 
cietušajiem 
latviešiem! 
Ņujorkas latiešu

ev. lut. drau dze lūdz ziedot 
latviešu ģime nēm, kuŗas 

cietušas nesenajā viesuļvētrā.
Ir zināms, ka četras ģimenes 

palikušas bez pajum tes.
Divas ģimenes meklē

ap   mešanās vietu; lūdzu rakstīt 
Andrejam Lazdam: andrejslaz-

da@gmail.com, ja kādam 
iespē jams piedāvāt īstermiņa 
vai ilg termiņa mājvietu vai 

zināms par citiem latviešiem, 
kuŗi cie  tuši viesuļvētrā. 

Ziedot iespējams
Ņujorkas latviešu ev. lut. 

draudzes mājas lapā:
nydraudze.org;

ziedojumus var atskaitīt no 
ienākumu summas,

par kuŗu jāmaksā no  dokļi. 

Informācijas par tīrīšanu un 
ziedojumu vākšanu atrodama 

Facebook: www.facebook.com/
HelpLatviansAffectedBySandy 

Ziedojumus var nosūtīt
arī pa parasto pastu

(ar piezīmi „Sandy”):
Latvian Ev. Luth. Church,
4 Rīga Lane,
Melville,
NY 11747.

Sirsnīgi pateicamies
par atbalstu.

Ņujorkas latv. ev. lut. dr.
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PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo
Pērkam zelta un sudraba izstrādājumus ar bojājumiem vai bez.

Konsultējam pa e-pastu vai tālruni.

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

KO SAKA LASĪTĀJI?
Rakstniece Anna Žīgure: “Grāmata ir tik aizraujoša, ka to gribas 
izlasīt vienā rāvienā.”
Latvijas universitātes profesore: “Kaut kas no pagātnes un vēstures, 
kaut kas no piedzīvojumiem un kaut kas no detektīva. Man patika, 
bija viegli un aizraujoši lasīt.”
Stjuarte no Rīgas-Stokholmas prāmja: “Izlasīju. Brīnišķīgi! Tās īsās 
nodaļas! Iedevu kolēģim lasīt. Tagad pārējie 49 gaida savu kārtu.”
Autora 84 gadu vecā auklīte Valmierā: “Ak, Dievs, Jānīt, ko ta` nu? 
No tevis paša tur nekā nav.” 
Lasītājas Portlandē un kādā Bostonas priekšpilsētā: “Patika, izņemot 
par to seksu.”
Čiekurkalna pensionārs: “Seksu? Kādu seksu? Nepamanīju.”
Amerikas latviete, kas tagad dzīvo Latvijā: “Tik traki nemaz nebija.”
Bostonas latviešu sabiedriska darbiniece: “Nepatika! Šausmīgs varonis.”
Bostonas latviešu intellektuāle: “Vai tad tiešām cenzūras vairs nav?”

MŪSDIENĪGS
DZĪVES STĀSTS

Grāmatu varat iegādāties 
Latvijas grāmatnīcās,

ASV:
Rūta Straumanis
100 Memorial Dr.
Cambridge, MA 02142
617-868-5249
r.straumanis@earthlink.net
Cena 10$ t.sk. pasta izdevumi

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
• 2. decembrī no plkst. 12.00 līdz 

3.00 Bostonas Trimdas drau  dzes 
Ziemsvētku tirdziņš draudzes 
namā (58 Irving Street Brookline, 
MA 02445). Būs siltas pusdienas, 
daiļamatniecības izstrādājumi, 
rotas, grāmatas, cepumi, pipar kū-
kas u. c. Informācija, zvanot vai 
rakstot Katrīnai Veidiņai, veidinsk@ 
gmail.com , tālr.: 978-697-0160, 
e-pasts: veidinsk@gmail.com 

DENVERA (CO)
• Līdz 30. novembrim Krisa 

Lūisa (Kris Lewis) izstāde „Ģimenes 
portreti” David B. Smith gallery 
(1543 A Wazee Street Denver, 
CO 80202) 

• 1. un 2. decembrī Ziemsvētku 
tirdziņš Kultūras centra telpās 
(10705 West Virginia Ave., Lake-
wood, CO, tālr.: 303-986-5337 
vai 303-424-4442). 1. decembrī 
no plkst. 10.00 līdz 3.00, 2. de  -
cembrī no plkst. 10.30 līdz 2.00. 
Siltas pusdienas abas dienas no 
plkst. 11.00. Būs iespēja iegādā-
ties tautiskas svētku dāvanas. 

DETROITA (MI) 
• 9. decembrī pēc dievkalpojuma 

Sv. Pāvila draudzes Ziemsvētku 
eglītes sarīkojums un tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties svētku ce -
pumus, piparkūkas, rudzu maizi, 
apsveikumu kartītes. Būs siltas 
pusdienas. Ieradīsies Ziemsvētku 
vecītis. Visi sirsnīgi gaidīti, lielie 

un mazie, arī bērni, kuŗi latviski 
nerunā (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 

FILADELFIJA (PA) 
• Līdz 27. novembrim agrākā 

Italijas vēstniecības kultūras ata-
šeja Latvijā Renco Olivas foto-
grafiju izstāde „Antīkā roman-
tiskā Roma” un „Sicīlijas krāsas” 
PII Gallery, (242 Race Street, 
Philadelphia, PA 19106).

• 1. decembrī no plkst. 12.00 
līdz 6.00 Ziemsvētku tirdziņš; būs 
pārsteigumi un priekšnesumi; 
beigās saviesīgs vakars. Dzintara 
izstāde (531 North 7th Street 
Philadelphia, PA 19123). 

• 8. decembrī plkst. 12.00 Fila-
delfijas pensionāru Ziemsvētku 
eglīte Brīvo latvju biedrības telpās 
(531 North 7th Street); būs svēt-
brīdis, Ziemsvētku dziesmu dzie-
dāšana, notiks apmainīšanās ar 
dāvānām, pusdienas (viesiem jā -
maksā $5). Ieteiktā līdzņemamo 
dāvanu vērtība – ne vairāk par 
$5. Aicināti visu vecumu viesi. 

• 15. decembrī pīrāgu un pipar-
kūku cepšana; Ziemsvētku dzies-
mas Lailas Mednes vadībā; iz -
stāde: „Filadelfijas latviešu mūzi-
kas darbinieki”. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 2. decembrī Ziemsvētku tir-

dziņš (15120 Detroit Avenue 
Lake wood, OH 44107).

MILVOKI (WI) 
• 2. decembrī plkst. 11.00 Čikā gas 

vīru koŗa koncerts dievnamā.
• 6. decembrī plkst. 11.00 pen-

sionāru biedrības eglīte; plkst. 
6.00 piparkūku cepšana kopā ar 
jauniešiem.

MINEAPOLE (MN)
• 1. decembrī no plkst. 11.00 līdz 

3.00 Ziemsvētku tirdziņš (3152 17th 
Ave S, Minneapolis, MN 55407).

ŅUJORKA (NY) 
• No 21. līdz 25. novembrim 

Amerikas latviešu jaunatnes ap -
vienības (ALJA) 60. kongress 
Westin New York Grand Central 
Hotel (212 East 42nd Street; starp 
2. un 3. avēniju). 

• 24. novembrī plkst. 8.00 ALJAs 
60 gadu jubilejas balle. Infor mā cija 
par kongesu un balli www.nyc  kon-
 gress12.virb.com un www.alja.org

• 2. decembrī pēc dievkalpoju-
ma Salas baznīcā (4 Riga Lane, 
Melville NY), kas sāksies plkst. 
10.30, Ziemsvētku tirdziņš lejas 
telpās. Būs siltas pusdienas, izlo-
ze, tirdziņš, kuŗā varēs iegādāties 
Salas dāmu komitejas gatavotos 
gardumus – piparkūkas, pīrāgus, 
rudzu maizi, dzeltenmaizi, put-
raimdesas, jāņusieru, galertu, 
pelēkos zirņus, Laimas šokolādi. 
Darbosies grāmatu un daiļamat-
niecības galds.

• Līdz 2. decembrim aktrise 
Laila Robiņa tēlos Ričarda Nel -
sona lugā Sorry teātrī Public (425 
Lafayette Street, NY 10003). Biļešu 
cena $15; kase atvērta no plkst. 
1.00 līdz 6.00, tālr.: 212-967-7555.

• 2. decembrī plkst. 10 Jonkeru 
dievnamā (254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY) Ņujorkas latviešu 
koris ielūdz uz Adventa koncertu. 
Programmā: Valdis Zilveris „Zvaig-
žņu gaismā”, Ingmārs Zem  zaris 
„Imanuel, Tu Augstais Dievs”, 
Urmas Sisask „Joulu Oratorium” 
(Ziemsvētku oratorija). Solo – Laila 
Liepiņa Southard un Sarma Din-
zāne-Van Sant. Diriģents Andrejs 
Jansons. Varēsiet iegādāties skais-
tas svētku dāvanas – koŗa CD, 
grāmatas un citas jaukas lietas no 
Baltic Shop. Pēc koncerta visi 
laipni aicināti lejas zālē uz mie-
lastu. Ieeja $ 25 (bērniem līdz 12 
g.v. – brīva).

PRIEDAINE (NJ) 
• Ņudžersijas latviešu biedrības 

adrese: 1017 Highway 33 East 
Freehold, NJ 07728. Informācija 
tīmeklī: www.priedaine.org

SIETLA (WA) 
• Sietlas latviešu sabiedriskā 

centra adrese: 11710 3rd Ave. N. 
E. Seattle, WA 98125. Informācija: 
www.seattlelatviancenter.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 4. decembrī, plkst. 10 Bied-

rības valdes sēde.

• 8. decembrī, plkst. 14:30 Bied  -
rības namā Daugavas Vanagu ap -
vienības un Latviešu draudzes ko -
pīgi rīkotais tirdziņš Ziemsvētku 
ieskaņai. Koncertu sniegs viesi no 
Kanadas Alberts un Maria Vītoli, 
tirdziņā dažādi cepumi, daiļamat-
niecības izstrādājumi, skaņu ie -
raksti, latviešu kalendāri, loterija, 
sadraudzība. Ieejas ziedojums 
sākot ar $15.00, kuŗā ieskaitīts 
zupas cienasts.

• 11. decembrī, plkst. 13 Bied-
rības namā videoizrāde – pēc 
Augusta Deglava romāna „Rīga” 
veidotās lugas izrāde Latvijas Na -
cionālajā teātrī III daļa. Izrāde 
dod ieskatu Rīgas dzīvē pagājušā 
gadsimta sākumā. Kafija un ce -
pumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00. 

• 15. decembrī, plkst. 14:00 Bied-
 rības namā Ziemsvētku eglītes 
sarīkojums ar svētku egles iedeg-
šanu, koŗa dziesmām, iespējamu 
Ziemsvētku vecīša ierašanos, 
mielošanos ar pašnestu groziņu 
labumiem. Par svētkiem atbil sto-
 šiem sildošiem dzērieniem kat-
ram jāgādā pašam. Ieejas ziedo-
jums sākot ar $5.oo. Laipni lū -
dzam apmeklēt!

VAŠINGTONA (DC) 
• 18. novembrī pēc dievkalpo-

juma Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres sarīkojums, piedalīsies sko-
las audzēkņi (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121). 

• 2. decembrī Ziemsvētku tirdziņš.
VAŠINGTONA (DC) 
• 2. decembrī Ziemsvētku tir-

dziņš (400 Hurley Avenue, Rock-
ville MD 20850-3121). 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim -

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 25. nov. plkst. 11.00 
mirušo piemiņas dienas dievk. ar 
dievg.; plkst. 2.00 svētbrīdis Ģet-
zemanes kapsētā. Māc. J. Mazura.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Lankasterā (Mt. 
Calvary Lutheran Church (308 
East Petersburg Rd., Lititz, PA 
17601) 25. nov. plkst. 3.00 dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. programma 
un kafija. 16. dec. plkst. 3.00 
Ziemsvētku dievk. Kvēkertaunā 
(424 Juniper St., Quakertown, PA 
18951) 18. nov. plkst. 2.00 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dienas 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. kafija. 
9. dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku 
ieskaņas dievk.; pēc dievk. kafija. 
Māc. Dr. R. Ziedone un emer. 
māc. Dr. A. Ziedonis.

• Denveras latv. ev. lut. dr. 
(10705 West Virginia Ave., 
Lakewood, CO 80226), 24. dec. 
plkst. 6.30 Ziemsvētku dievk. 
latv. un angļu valodā. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 2. 
dec. plkst. 10.00 dievk. 9. dec. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. Ziemsvētku eglīte un tir -
dziņš. 16. dec. plkst. 10.00 dievk. 
Bībeles stunda: 7. dec. plkst. 
11.00. Draudzes māc. A. Greiema, 
tālr.: 517-614-4853. Ērģ. R. 
Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. Upīte.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Ft. Lauderdale, FL, Shepard 
of the Coast Lutheran Church, 
1909 E Commercial Blvd.): 2013. 
g. 20. janv. dievk. vadīs prāv. G. 
Lazdiņš; pēc dievk. groziņu azaids. 
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Dieva mierā aizgājis mans mīļais vīrs

KĀRLIS CELMS
Dzimis 1922. gada 5. februārī Rīgā,

miris 2012. gada 21. oktobrī Newingtonā , CT

No mums šķīries

JĀNIS REIKMANIS
Dzimis 1925. gada 28. oktobrī Valmierā,

miris 2012. gada 15. septembrī Huntintonā, Ņujorkā, ASV

Mūžībā aizgājis
bijušais Ņujorkas Latv. Kat. draudzes

ilggadīgais kasieris

ONOFRIJS RANCĀNS
Dzimis 1922. gada 2. augustā Nautrēnos,

miris 2012. gada 22. oktobrī “Vaivari”, Jūrmalā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
40. c. tautiete

MELIZANDE ĒRIKA
KUNAUS

Dzimusi 1933. gada 28. augustā Talsos,
mirusi 2012. gada 1. augustā Rhinebeck, NY

Mūsu mīļais filistrs

INŽENIERIS
REINIS TĪĢERIS

Dzimis 1933. gada 1. jūnijā Ķoņu pagasta Smilškalnā,
miris 2012. gada 19. novembrī Linkolnā, Nebraskā

No mums šķīrušās

85.c. fil! INGRĪDA JURĒVICA, dz. Alūte
Dzimusi 1927. gada 10. martā Rīgā, Latvijā,

 mirusi 2012. gada 29. martā Čikāgā, IL

23.c. fil! TAMĀRA OZOLIŅA, dz. Collenkopfs
Dzimusi 1918. gada 16. jūnijā Valkā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 19. maijā Studio City, CA

50.c. fil! INESE JANSONE
Dzimusi 1949. gada 23. jūnijā Oldenburgā, Vācijā,
mirusi 2011. gada 1. februārī New Bedford, MA

Sēro
KORPORĀCIJA IMERIA

Mīlestībā un sērās
SIEVA ŽENIJA

Sērās viņu piemin
ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES
LONGAILENDAS NOVADA KOMITEJA

Pateicībā viņu piemin 
ŅUJORKAS LATV. KAT. KOPA

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

KORPORĀCIJA TALAVIJA

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

Darām zināmu latviešu sabiedrībai, ka 101 gada vecumā mūžībā aizgājis
bezgala sirsnīgs, labestīgs, godīgs un uzticams cilvēks

FELIKSS PAULIS ELKSNĪTIS
Dzimis 1911. gada 10. februārī,
miris 2012. gada 6. novembrī

Diak. A. Venta, tālr.: 954-427-3558.
• Dienvidkalifornijas latv. ev. 

lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 9. dec. 
plkst. 1.00 dievk., māc. A. Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvienī bas 
latv. ev. lut. dr. (100 Rockview 
St., Jamaica Plain, MA 02130): 
dievk. ar dievg. katru svētdienu 
plkst. 11.00, māc. Dr. J. Keggi. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227): 25. nov. plkst. 
11.00 mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg. 2. dec. plkst. 
11.00 dievk.; dievk. Vilmingtonā 
(1530 Foulk Rd. - Rt. 261) plkst. 
3.00, pēc dievk. kafijas galds. 9. 
dec. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
angļu valodā. 16. dec. plkst. 11.00 
dievk., skolas eglīte. 23. dec. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. I. Dzelz-
galve. Informācija: www.latvian-
luthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 25. nov. plkst. 10.00 mirušo 
piemiņas dievk., pēc dievk. 
sadrau dzība. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut dr. 
(122 Cherry Hill St., Kalamazoo, 
MI 49996), 2. dec. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. angļu valodā; pēc 
dievk. kafija. 9. dec. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. kafija. 
16. dec. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. kafija. Māc. B. 
Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Avenue, 
Lakewood, OH): dievk. notiek 
katru svētdienu plkst. 1.00. Māc. 
Dr. S. Eglīte. Bībeles stundas mē -
neša otrā un trešā trešdienā plkst. 
10.00. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās plkst. 2.30. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040): 30. nov. plkst. 1.00 miru-
šo piemiņas dievk. vadīs I. Gor -
bants. Dr. priekšn. A. Grase, tālr. 
860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības dr. (1853 N. 75th Street, 
Milwaukee, WI 53213, tālr.: 414- 
258-8070): 25. nov. mirušo pie-
miņas dievk. ar dievg. 2. dec. 
plkst. 11.00 Čikāgas vīru koŗa 
koncerts dievnamā. Visi rēgulā-
rie dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. 
L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 414-
536-0358. Informācija: www.mil  -
waukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, Min-
 neapolis, MN 55407, tālr.: 612-
722-4622): 25. nov. plkst. 10.00 
dievk. vadīs dr. darbinieki; pēc 
dievk. sadraudzība. 2. dec. plkst. 
11.00 dievk. vadīs dr. darbinieki; 
pēc dievk. sadraudzība. Dievk. 

sākas plkst. 10.00. Dr. priekšnieks 
Gerolds Luss, tālr.: 612-333-1785, 
e-pasts: vgluss@gmail.com Infor-
mācija: www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 25. nov. plkst. 
12.30 mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg. dr. bazn. Īstbran-
svikā (12 Gates Ave, East Bruns-
wick). 2. dec. dievk. nebūs. 9. 
dec. plkst. 11.00 Adventa mūzika 
draudzes baznīcā Īstbransvikā; 
groziņu pusdienas; draudzes eg -
lītes sarīkojums (12 Gates Ave, 
East Brunswick). 16. dec. plkst. 
12.30 dievk. Leikvudā ar dievg. 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., La   ke-
 wood). Māc. I. Pušmucāne-Kineiko 
(Kineyko), tālr.: 908-638-1101; e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 25. 
nov. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers NY 
11705) mirušo piemiņas dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars; plkst. 
10.30 Salas bazn. (4 Riga Lane, 
Melville NY) dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš. 2. dec. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. svētbrīdis un Ņu -
jorkas koŗa Adventa koncerts; 
plkst. 10.30 dievk. Salas bazn., 
pēc dievk. Ziemsvētku tirdziņš.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. (128 
N. Elm Street): 23. dec. plkst. 
1.00 Ziemsvētku dievk. ar dievg., 
māc. R. Franklins; pēc dievk. 
kafija. Dr. sekretāre Vija Āriņa, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
Grace Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116): 
22. dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku 
dievk., māc. K. Žols; pēc dievk. 
kafijas galds. Dr. priekšnieks Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 619-851-2358, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave): 25. nov. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., māc. 
K. Žols; pēc dievk kafijas galds. 
Inf: www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa; pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Draudzes priekšn. I. 
Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
– 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
25. nov. plkst. 10.30 mirušo pie-
miņas dievk. ar dievg. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Informācija 
tīmeklī: www.seattlelatvian-
church.org

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr. Trinity Lutheran Church (35 
Furman Street Schenectady, NY 
12308), prāv. O. Sniedze.

• Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja (Our Sa -
vior)” baznīcā, 301 – 58th Street 
S., St. Petersburg, FL 33707). 25. 
nov. plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. 2. dec. plkst. 14.00 
Mirušo piemiņas dienas dievkal-
pojums. 3. dec. plkst. 11.00 Bied-
rības namā draudzes valdes sēde 
kopīgi ar Daugavas Vanagiem. 
Gatavosimies Ziemsvētku tirdzi-
ņam, kuŗš paredzēts sestdien, 8 
decembrī. 9. dec. plkst. 11.00 Bied-
rības namā Bībeles stunda.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121, tālr. bazn.: 301-
251-4151): 25. nov. plkst. 11.00 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg., 
māc. D. Kaņeps, pēc dievk. no -
vembŗa jubilāru apsveikšana; 
plkst. 4.00 svecīšu svētbrīdi Rock 
Creek kapsētā vadīs D. Ķilpe. No 
25. līdz 30. nov. maizes cepšanas 
talka. Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.: 
301-293-2052; e-pasts: macani-
tavp@gmail.com Informācija: 
http://www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT), dr. priekšn. V. Bachmute, 
tālr. 860-644-3268. 

Kam, vējiņi, tu nolauzi
Diženo ābelīti;
Kam, Dieviņi, tu paņēmi
Mīļu vārdu devējiņu?

Vēl Tev bij` jāpaliek šeit,
Vēl tik daudz sapņu, ko piepildīt,
Vēl tik daudz laba ko izdarīt...

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

MILDA HENKUZENS,
dzim. OZOLNIEKS

Dzimusi 1919. gada 15. septembrī Latvijā,
mirusi 2012. gada 1. jūlijā Oklahoma City

Mīļā piemiņā viņu paturēs
DĒLS VALDIS HENKUZENS UN VEDEKLA LESLIE

Mildai patika uzņemt ciemiņus, pavadīt laiku ar ģimeni un cept pīrāgus.
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S P O R T S
Brāļiem Dukuriem 

dubultuzvara
Pasaules kausa izcīņas pirmajā 

posmā skeletonā ASV pilsētā 
Leikpleisidā dubultuzvaru svi -
nēja Latvijas sportisti Martins un 
Tomass Dukuri. Iepriekšējo trīs 
sezonu Pasaules kausa ieguvējs 
Martins Dukurs svinēja panā kumu, 
šajā trasē Pasaules kausa sacen-
sībās uzvarot pirmoreiz kar jērā, 
bet Tomass Dukurs ierindojās otrā 
pozicijā. Trīs braucienu summā 
brāļus šķīra 0,08 sekundes.

ceturtajā vietā.
Pasaules kausa izcīņa skeletonā 

notiek kopš 1986. gada, un līdz 
šim trīs gadus pēc kārtas kop-
vērtējumā bija triumfējis vienīgi 
austrietis Kristians Auers, kas 
bija labākais no 1992./1993. līdz 
1994./1995. gada sezonai. Pēc 
gada pārtraukuma Auers trium-
fēja vēl divas reizes un pašlaik ir 
vienīgais pieckārtējais Pasaules 
kausa izcīņas uzvarētājs.

Astoņos aizvadītās sezonas 
Pasaules kausa izcīņas posmos 
Martins Dukurs svinēja septiņas 
uzvaras, bet vienu reizi bija spiests 
samierināties ar sesto vietu.
Jauna prēmiju sistēma
Starptautiskā Bobsleja un ske -

letona federācija (FIBT) sadarbībā 
ar saviem sponsoriem ieviesusi 
jaunu sportistu atbalstīšanas sis-
tēmu, kas paredz 100 000 eiro lielu 
summu. Par jauno FIBT Triple 
Trophy balvu sportisti cīnīsies 
trīs dažādās trasēs – Kēnigzē 
(Vācija), Īglsā (Austrija) un Sankt-
moricā (Šveice). Tā kā šajā sezonā 
Sanktmoricā risināsies pasaules 
meistarsacīkstes, tad šoreiz Triple 
Trophy to aizvietos Soču olimpiskā 
trase. 100 000 eiro lielo summu 
(džekpotu) iegūs tas sportists, 
kuŗš vienas sezonas laikā uzvarēs 
visās šajās trijās, tik atšķirīgajās 
trasēs. Par lielo naudas balvu cī  -
nīsies skeletonisti, skeletonistes, 
bobsleja divnieki un četrinieki, 
kā arī sievietes bobslejistes. 

Interesanti, ka iepriekšējās se -
zo nās šajās trasēs vienā sezonā 
izdevies uzvarēt tikai Vācijas pār -
stāvjiem – 2009./2010. gada sezonā 
to paveica Andrē Langes pilo tē-
tais bobsleja četrinieks,  2008./2009. 
gada sezonā – skeletonists Frenks 
Rommels.

Latvijas labākais skeletonists, pē -
dējo trīs sezonu Pasaules kausa 
ieguvējs Martins Dukurs ir uz  va-
 rējis visās šajās trasēs, taču ne 
reizi vienā sezonā. Pagājušajā 
sezonā Dukurs neuzvarēja tikai 
vienā posmā, un tieši Kēnigzē 
trasē, kas tagad ir iekļauta Triple 
Trophy sarakstā.

Bobslejisti
sāk ar astoto vietu

Sākusies Pasaules kausa izcīņa 
bobslejā. Pirmajā posmā sportisti 
startēja ASV Leikplesidas trasē. 
Divnieku sacensībās Latvijas eki-
pāža Oskars Melbārdis/Dau-
mants Dreiškens ierindojās asto-
tajā vietā, lai arī pēc pirmā brau-
ciena viņi bija otrie.

Bobsleja četrinieks ar pilotu 
Oskaru Melbārdi priekšgalā arī 
pirmajā posmā izcīnīja astoto 
vietu. Pēc pirmā brauciena Lat-
vijas ekipāža ieņēma sesto vietu, 
tomēr otrā braucienā savas po -
zicijas zaudēja. Melbārdis ar stū -
mējiem Daumantu Dreiškenu, 
Intaru Dambi un Arvi Vilkasti 
pirmā brauciena startā sasniedza 
trešo labāko starta laiku (5,04 sek.). 
Finišā latvieši par 0,47 sekundēm 
piekāpās Aleksandram Zubko-
vam no Krievijas. Savukārt otrā 
braucienā latviešiem labākais 
starta laika (5,01 sek.), kas gan 
neļāva savu vietu nosargāt. Uz  -
varu tikmēr svinēja Zubkovs, kas 
nobeigumā Melbārdi apsteidza 
par 1,04 sekundēm. Zubkovs pa -
gājušajā sezonā kļuva par Pasau-

les kausa ieguvēju četrinieku 
konkurencē.

hokeja nācija”, sacīja Latvijas 
Hokeja federācijas prezidents 
Kirovs Lipmans.

Iepriekš Lipmans bija izteicies, 
ka par otras ledus halles būv nie-
cību pasaules meistarsacīkšu va -
jadzībām būtu jāparūpējas valstij. 
Tomēr, ja sacensības tiks rīkotas 
kopā ar Dāniju, tad otra halle Lat-
 vijai nemaz nebūs nepieciešama.

Dānijas Hokeja asociācijas pre-
 zidents Henriks Bahs Nīlsens teica: 
“Mēs esam lepni, ka ejam kopā ar 
pieredzējušiem latviešu draugiem. 
Mēs pēdējos gados esam ļoti 
smagi strādājuši, lai attīstītu 
hokeju Dānijā.”

Uz tiesībām rīkot 2017. gada 
pasaules meistarsacīkstes pašlaik 
pretendē arī Vācija un Francija. 
Šīs abas valstis jau iepriekš vie  no-
jušās par kopīga pieteikuma ie   snieg -
šanu uz meistarsacīkšu rīko šanu. 
Lēmums tiks pieņemts 2013. gada 
IIHF kongresā maijā Stokholmā.
Vai Dinamo izkļūs no 

zaudējumu joslas?
Kontinentālās hokeja līgas meis-

tarsacīkstēs Rīgas Dinamo vienī-
bai neveicas. Šobrīd dinamieši 
savā grupā ir priekšpēdējā vietā. 
Nepatīkamās situācijas pēc no 
vie  nības galvenā treneŗa amata 
tika atbrīvots Somijas speciālists 
Peka Rautakallio. Par komandas 
vadītāju tika iecelts pašmāju 
speciālists Artis Ābols.

tukšos vārtos raidīja Kagarļickis. 
Arī otrā spēlē mūsējiem zau-

dējums ar tādu pašu rezultātu – 
1:3 (1:0, 0:2, 0:1). Mums vienīgos 
vārtus guva Mārtiņš Cipulis. 

Pēc šīm spēlēm no 13. līdz 15. 
decembrim Latvijas izlase pieda-
līsies četru valstu turnīrā Francijā, 
kuŗā bez mājiniekiem frančiem 
Latvijas izlases pretinieki būs 
Slovēnija un Dānija. Pēc tam no 
7. līdz 10. februārim Latvijas iz  lase 
Arēnā Rīga aizvadīs Soču olim-
pisko spēļu kvalifikācijas turnīru, 
kuŗā par vienīgo ceļazīmi uz 
Olimpiadu sacentīsies ar Fran ciju, 
Kazachstānu un vienu no pirms kva -
lifikācijas turnīra veiksminiecēm.

***
Latvijas sieviešu hokeja valsts-

vienība Valmierā Soču Olimpisko 
spēļu pirmskvalifikācijas turnīra 
spēlēs zaudēja Dānijas vienībai – 
1:4 un austrietēm – 0:3. Tādējādi 
mūsu hokejistes nekvalificējās 
nākamajai kārtai.

***
Latvijas  junioru (U-20) hokeja 

izlase Tirolē starptautiskā turnīrā – 
Telfs Cup pirmajā spēlē ar 2:3 zau-
 dēja Baltkrievijas līdzaudžiem, 
otrā sacensībā ar 5:1 pārliecinoši 
pieveica Austrijas vienību, trešajā 
ar 5:1 uzvarēja dāņus. Tas mūsu 
vienībai kopvērtējumā deva otro 
vietu aiz Baltkrievijas.

Kalnu slēpošana
Latvijas kalnu slēpotājs Kris-

taps Zvejnieks ieņēma 64.vietu 
Somijas pilsētā Levi Pasaules 
kausa izcīņas posma sacensībās 
slalomā. 2010. gada Vankuveras 
Olimpisko spēļu dalībnieks pir mo 
braucienu veica 56,96 sekundēs, 
spējot apsteigt astoņus no finišu 
sasniegušajiem braucējiem. Ot -
ram braucienam kvalificējās 30 
labākie sportisti.

Šīs bija Zvejnieka otrās Pasaules 
kausa izcīņas sacensības karjērā. 
Debiju viņš piedzīvoja šī gada 
janvārī.

Handbolisti 
kvalifikācijas turnīrā
Latvijas rokasbumbas spēlētāji 

uzsākuši Pasaules meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīru. Valstsvie-
nības pretinieki divu riņķu tur-
nīrā, kas ilgs līdz nākamā gada 
jūnijam, ir Londonas Olimpisko 
spēļu bronzas medaļu laureāti 
chorvati, ceturtās vietas ieguvēji 
ungāri un slovaki. Finālturnīram 
kvalificēsies divas labākās vie  nī-
bas. Latvijas izlases galvenais tre-
neris ir Valdis Labanovskis.

Pirmajā cīņā izbraukumā Lat-
vijas izlase ar 25:32 (14:18) atzina 
Ungārijas izlases pārākumu.

Nākamajā spēlē Dobelē mūsu 
handbolisti ar rezultātu 23:30 
(12:19) zaudēja spēcīgajai Chor-
vatijas valstsvienībai. Mūsu vie-
nībā rezultātīvākais spēlētājs ar 
pieciem vārtiem bija Dainis Kriš-
 topāns, pa četriem vārtiem guva 
Austris Tuminskis un Ģirts 
Lilienfelds.

Pašlaik Chorvatijas kontā ir 
četri punkti divās spēlēs, ungāri 
tikuši pie diviem punktiem vienā 
spēlē, bet Slovakijas un Latvijas 
vienībai pagaidām nav punktu. 
Turnīra nākamās spēles tiks aiz-
vadītas 2013. gada aprīlī.

P. Karlsons

Brāļi Dukuri uz goda pjedestala
Martins finālbraucienā nostip-

rināja savas iepriekš ieņemtās 
pozicijas, nosargājot pirmo vietu. 
Viņa brauciens bija otrs ātrākais 
no kopumā trim veiktajiem, bet 
starts – sliktākais. Savukārt To  -
mass veica savu ātrāko no trīs 
sacensību braucieniem, tiesa, uz -
rādot sliktāko starta laiku, tomēr 
spēja apsteigt krievu Aleksandru 
Tretjakovu, kuŗš pēc diviem brau-
 cieniem bija otrais. Pēc veiktajiem 
pirmajiem diviem braucieniem 
Martins bija līderis, par nieka 0,01 
sekundi apsteidzot Tretjakovu. 
Savukārt vēl par 0,05 sekundēm 
lēnāks bija Tomass. Tretjakovs sa -
cīkstes beidza trešajā vietā, Mar-
tinam zaudējot 0,17 sekundes. Uz  -
varētājs tika noskaidrots trešajā 
braucienā, ko veica desmit spēcī-
gākie sportisti. Labāko braucēju 
noteica trīs braucienu summā.

Martins Dukurs kopš 2011.ga   da 
janvāŗa uzvarējis pēdējos 12 no 13 
Pasaules kausa izcīņas posmiem. 
Tagad Martins Pasaules kausā 
uzvarējis 11 dažādās trasēs, bet 
iepriekš viņš vēl nekad to nebija 
paveicis Leikpleisidā. Februārī 
Martins Leikpleisidā ļoti pārlie-
cinoši triumfēja pasaules meistar-
sacīkstēs.

Trīs braucienu sacensības ske le -
tonā tika aizvadītas jau otro reizi, 
tomēr pirmajā reizē uzvarētājs 
tika noskaidrots vien pēc trešā – 
finālbrauciena rezultātiem. Pagā-
jušajā sezonā līdzīgs formāts tika 
izmēģināts Pasaules kausa izcīņas 
posmā Vinterbergas trasē, tomēr 
toreiz spēcīga sniegputeņa dēļ vī  -
riešu sacensībās tika atcelts otrais 
kvalifikācijas brauciens. Neska to -
ties uz nelabvēlīgiem laika ap   stāk-
 ļiem, toreiz M. Dukurs uzvarēja 
gan kvalifikācijā, gan arī fināl-
braucienā. Zīmīgi, ka tieši pēc 
Vinterbergas sacensībām M. Du -
 kurs sasniedza savdabīgu rekor-
du – uzvarēja visās sacensībās 
kalendārā gada laikā olimpiskajā 
sporta veidā. Pagājušajā sezonā 
Martins Dukurs kļuva par pa -
saules un Eiropas čempionu, kā 
arī Pasaules kausa ieguvēju. Sa  -
vukārt viņa vecākais brālis To   mass 
Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā bija trešais, bet pasaules 
meistarsacīkstēs ieņēma piekto vietu.

Pasaules kausa izcīņas otrā 
posmā Pārksitijas trasē otro 
uzvaru guva Martins Dukurs. 
Viņa brālis Tomass ierindojās 

Latvijas bobsleja izlases galvenā 
treneŗa Sanda Prūša komentārs:

„Kopumā esmu apmierināts ar 
Latvijas sportistu startu Leik-
pleisidas trasē pirmajā posmā, 
kuŗā iegūtas divas astotās vietas. 
Pilots Oskars Melbārdis šajā trasē 
brauca tikai otrās sacensībās kar-
jērā, turklāt četriniekā ir jauna 
vienība un arī cits bobs. Viss ir 
normāli. Sarežģīta trase, nav te 
vēl lielas pieredzes. Es gribētu re -
dzēt nedaudz labāku sasēšanos 
bobā, bet uzreiz jau to jaunā sa -
stāvā nevar prasīt. Otrā braucienā 
mūsu bobslejistiem bija labākais 
starta laiks, izejas ātrums tikai va -
rēja būt nedaudz labāks. Kopumā 
mani te nekas nepārsteidza.” 

Starpsezonā traumas dēļ kar-
jēru beidzis otrs Latvijas vadošais 
pilots Edgars Maskalāns. Jaunie 
piloti Oskars Ķibermanis un Uģis 
Žaļims jauno sezonu sāks ar pie-
 dalīšanos Eiropas kausa izcīņas 
posmos.

Pasaules kausa izcīņas otrā pos -
mā Pārksitijas trasē divnieku sa -
censībās Melbārdis kopā ar Dreiš-
kenu izcīnīja ceturto vietu. Pēc 
pirmā brauciena viņi bija līdeŗi.

Četrinieku sacensībās Oskara 
Melbārža pilotētā ekipāža ar stū -
mējiem Daumantu Dreiškenu, 
Intaru Dambi un Arvi Vilkasti 
izcīnīja desmito vietu. Pasaules 
kausa kopvērtējumā pēc diviem 
posmiem līderis ar 450 punktiem 
ir Zubkovs, Melbārdis ar 304 
pun ktiem dala devīto vietu.

***
Īglsas trasē Austrijā notika 

Eiropas kausa izcīņas pirmais 
posms bobslejā. Divnieku kon-
kurencē Latvijas ekipāža – Uģis 
Žaļims ar stūmēju Raivi Broku 
izcīnīja devīto, bet Oskars Ķiber-
manis pārī ar Raivi Zīrupu – 10.
vietu.

Otrā posmā Uģis Žaļims ar stū  -
mēju Jāni Strengu izcīnīja augsto 
ceturto vietu. Labi veicās arī Os -
karam Ķibermanim ar Vairi Lei -
bomu – viņi ierindojās septītajā 
vietā, sasniedzot starta laiku – 
5,09 sekundes.

Latvijas un Dānijas 
hokeja federācijas  

vienojušās 
par kopīgu kandidēšanu rīkot 

2017. gada pasaules meistarsa-
cīkstes. Spēles notiktu Kopenhā-
genā un Rīgā. Rīgā kopš 2006. 
gada ir uzcelta multifunkcionāla 
halle Arēna Rīga,  Kopenhāgenā 
arēnu plāno pabeigt 2015. gadā. 
Abas puses ir vienojušās, ka visas 
pusfināla, kā arī fināla un spēle 
par trešo vietu notiks Dānijā 
jaunuzceltajā Kopenhagen Arena 
ledus hallē.

“Ko mēs darījām 2006. gadā, to 
mēs darīsim atkal 2017. gadā! Ra -
dīt neaizmirstamus brīžu vi  siem 
hokeja faniem, jo esam kais līga 

Pie Dinamo vadības stūres turp-
māk būs Artis Ābols (pa labi) 

Artis Ābols saka, ka spēles rok-
rakstā dažas pārmaiņas ir plāno-
tas, taču radikāli kaut ko pār-
mainīt nav laika. Latvijas izlases 
pārbaudes spēlēs ar Krievijas iz -
lases otro sastāvu piedalījās 15 
Dinamo hokejisti, pēc tam tūlīt 
atkal KHL meistarsacīkstes. Par 
pārmaiņām komandas sastāvā 
vēl pāragri spriest. Ābola ieskatā 
dinamiešu sniegums nav tik slik-
ts, kā to varbūt parāda rezultāti 
turnīra tabulā.

***
Latvijas klubs Rīgas Dinamo 

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 
pirmajā spēlē pēc pārtraukuma 
ar 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) zaudēja Lauŗa 
Dārziņa pārstāvētajai Kazaņas 
Ak Bars vienībai. Šī bija debijas 
spēle Dinamo vienības galvenā 
treneŗa pienākumu veicējam 
Artim Ābolam. 

Latvijas hokejistu 
pārbaudes spēles

Latvijas hokeja valstsvienība 
Rīgā aizvadīja divas pārbaudes 
spēles ar Krievijas izlases otro 
sastāvu. Šajās sacensībās debitēja 
jaunie Latvijas izlases treneri – 
galvenajam trenerim Tedam No -
lanam par palīgiem apstiprināti 
kanadietis Toms Kūlens un paš-
māju speciālists Aigars Cipruss.

Pirmajā spēlē mūsu hokejisti 
zaudēja ar 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Vār-
tus Latvijas vienības labā guva 
Artūrs Kulda. Uzvaras vārtus vie  -
siem 36 sekundes pirms spēles bei-
 gām guva Lukojanovs, bet trīs se -
kundes pirms cīņas beigām ripu 


