
„Krievijas Federā-
cijas vadība izmanto 
medijus propagandai, 
lai panāktu gan iekšpo-
litiskos, gan ārpolitiskos 
mērķus. Krievijas me-
diji izplata nepatiesu un 
maldinošu informāciju, 

lai sētu naidu pret Eiropas Savienību 
un Rietumu vērtībām kopumā. Pro-
paganda ir sasniegusi Aukstā kara 
apmērus un rada nopietnas bažas par 
drošības riskiem, tādēļ Eiropas Savie-
nībai nepieciešams aktīvi rīkoties, lai 
samazinātu šīs agresīvās propagandas 
ietekmi,“ uzsver Eiropas Parlamenta 
deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība/
ETP).

Eiropas Parlamenta deputāts 
Krišjānis Kariņš ir nosūtījis iesnie-
gumu Eiropas Komisijai, kurā aicina 
Komisiju daudz aktīvāk vērsties pret 

Krievijas mediju izvērsto propagandu 
Eiropā. Iesniegumā deputāts norāda, 
ka ar negatīvajām sekām šobrīd vis-
vairāk saskaras Eiropas Savienības 
austrumu robežas dalībvalstis un, 
lai gan Latvijā un Igaunijā jau tiek 
apspriests jautājums par vienota ei-
ropeiska televīzijas kanāla krievu 
valodā izveidi, ir nepieciešama daudz 
plašāka Eiropas Savienības iesaistī-
šanās.

„Eiropas Savienības dalībvalstīm 
atsevišķi ir grūti pretoties milzīgajiem 
resursiem, kurus ir iesaistījusi Krievi-
ja, lai uzturētu propagandas mašinēri-
ju, tādēļ nepieciešama vienota Eiropas 
Savienības atbilde tai,“ uzsver K. Ka-
riņš.

K. Kariņš aicina Komisiju infor-
mēt, kādi ir tās priekšlikumi un risinā-

Uz sasniegumiem un 
ieguvumiem, ko mūsu 
valstij un tautai nesis 
1990. gada 4. maijs, var 
raudzīties dažādi – ar 
tabulām, skaitļiem, gra-
fikiem, bultām un citiem 
grafiskiem ķeburiem. 

Var tos arī nolikt pie malas un pado-
māt par šķietami netveramām un paš-

saprotamām lietām, kas raksturojušas 
gadsimta ceturksni kopš tās saulainās 
maija dienas.

Uzreiz gan jāpiebilst, ka 4. maijs 
pats par sevi bija ļoti svarīgs, tomēr 
bija tikai viens ķēdes posms vairāku 
gadu cīņā par Latvijas valstiskās ne-
atkarības atjaunošanu. Vienā dienā jau 
nekas uzreiz nemainījās, un 5. maijā 
mēs nepamodāmies pilnīgi citā valstī, 

pat ja lielākais aizsprosts ceļā uz neat-
karību 4. maijā tika sagrauts, un strau-
me vairs nebija savaldāma.

Tomēr 4. maijs ir un paliek simbols 
tai ūdensšķirtnei, kuras vienā pusē pa-
lika padomju verdzības pusgadsimts 
un otrā veidojas un pilnveidojas atjau-
notā Latvijas brīvvalsts. Tādēļ 4. maija 

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 359 2015. gada 4. maijā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas .......................... 2, 3, 4, 5, 6,  

 .....................................................7, 10, 11, 15
Latvijas ziņas ................................................ 1, 8
Latvieši pasaulē ......................1, 3, 9, 13, 14
Redakcijā .............................................................3
Sanita Upleja .............................................1, 13
Anna Žīgure ......................................................8
Ceļojums – Kristaps Zariņš .....................12
Sēru vēstis ........................................................14
Datumi ....................................................... 15, 16
Sarīkojumi un ziņojumi ............................16
Eiro kurss ...........................................................16

Sveicam Latvijas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā!

Kādi ir lielākie ieguvumi no 4. maija

Krievijas mediju propagandu
K. Kariņš aicina Eiropas Komisiju aktīvāk vērsties pret to 

 
Turpinājums 13. lpp.

 
Turpinājums 3. lpp.

Sakopšanas un apza-
ļumošanas talkas ie-
tvaros 25. aprīlī Lielās 
Talkas patrons Valsts 
prezidents Andris Bēr-
ziņš kopā ar Valsts 
prezidenta kancelejas 
darbiniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem stā-
dīja kokus un košum-
krūmus Raunas parkā 
pie Raunas skolas.FO
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Pirms simts gadiem 
Galipoli kaujās pieda-
lījās vismaz divdesmit 
astoņi Latvijas teritorijā 
dzimuši vīrieši. Deviņus 
no tiem izcēla krastā jau 
pirmajā dienā, no ku-
riem septiņi vai nu krita 

tūlīt, vai mira vēlāk no saviem ievai-
nojumiem. Šis fakts ir tikai viena saite 
starp Austrāliju un Latviju Pirmā pa-
saules kara laikā. Austrālijas militāros 
spēkos tai laikā dienēja 157 latvieši. 
Vairākas paralēles starp Latviju un 
Austrāliju beidzamos simts gados var 
vilkt katrs, kas mazliet papēta vēsturi.

Piemiņas sarīkojums Adelaides 
DV namā sestdien, 25.  aprīlī, radās 
caur sagadīšanos vairākos līmeņos: 
ANZAK dienas simtgade iekrita sest-
dienā, kad Vanadzes parasti gatavo 
pusdienas; tātad šoreiz varēja ne tikai 
gatavot pusdienas no karavīru ēdien-
kartes, bet arī šo to pastāstīt par Lat-
vijas karavīru ēdināšanu vispār. Taču 
tas viss notika sarīkojuma otrā daļā, 
jo pēcpusdienu atklāja svinīgais pie-
miņas brīdis ne tikai ANZAKus, bet 
simts gados visus Austrālijas kritušos 
dēlus un meitas pieminot un godinot.

Kā latviešu kopiena Austrālijā 
jau turpat septiņdesmit gadus esam 
pieminējuši mūsu pašu kara upurus, 
leģionārus, varoņus un nozīmīgās die-
nas. Pareizi darīts, bet visā šinī laikā 
nekur nav ne redzēts, ne dzirdēts, ka 
latvieši kā kopiena pieminētu tos, kuri 
atdeva savas dzīvības, lai mēs varētu 
dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. Ja 
Otrā pasaules kara laikā Japānai būtu 
izdevies mēģinājums okupēt Austrāli-
ju (Darvinu jau bombardēja), kur tad 
mēs, bēgļi, būtu palikuši? Atpakaļ uz 
dzimteni ceļš bija slēgts, bet Austrālija 
mūs ieslēdza savos skāvienos, un visus 
šos gadus esam baudījuši šīs zemes 
sniegtos labumus un vērtības. Māte 
Latvija mums vienmēr sildīs sirdis, bet 
pienācis laiks, pateikties Audžumātei 
Austrālijai par labo dzīvi. Nedrīkstam 
aizmirst, ka mūsu bērniem un bērnu 
bērniem, šī zeme ir un būs dzimtene, 
un ka mūsu tautieši vēl šodien dienē 
Austrālijas armijā. 
ANZAC dienas 
simtgade deva iz-
devību šo pateicī-
bu parādīt.

Astoņdesmit 
apmeklētājus sa-
gaidīja ļoti nepa-
rasti klāti galdi. 
Uz rupjas maisa 
drānas galdsegas 
bija novietoti sim-
boliski priekšmeti: 
svece konservu 
bundžā vai stikla 
burkā un ploškas, 

„Tie nenovecos līdz ar mums...“
ANZAK dienas piemiņa DV Adelaides namā
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Karogi un cepures.
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Ilga Vēvere ar Otrā pasaules kara 
traukiem.
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DV Adelaides nodaļas priekšniece Gunta Rudzīte stāsta 
par karavīru ēdienkarti.

atgādinot karā kautas dvēselītes; dze-
loņdrāšu gabali mijās ar asinssarka-
nām rožu ziedlapiņām, un, simboli-
zējot mūsu abas mīļās zemes, uz pusi 
pārgrieztā, no zemēm nenomazgātā 
kartupelī bija sasprausti vairāki mazi 
Austrālijas un viens paprāvāks Latvijas 
karodziņš. Zāles priekšā karogu sten-
dā Austrālijas karogam blakus stāvēja 
armijas tik ļoti raksturīgā platmale ar 
vienu uzlocītu malu (angl.: slouch hat), 
kas bija redzējusi cīņas Pirmā pasaules 
karā, un Latvijas karogam blakus ne-
zināma Kurzemes Cietokšņa cīnītāja 
bruņu cepure, kas atrasta kādā Kurze-
mes Cietokšņa kaujas laukā, kur valkā-
tājs upurēja savu dzīvību par Latviju.

Savā uzrunā DV Adelaides no-
daļas priekšniece Gunta Rudzīte pie-
minēja ne tikai ANZAKus, bet arī 
Austrālijas lomu cīņā pret mūsu tradi-
cionālo ienaidnieku – komunismu Ko-
rejā un Vjetnamā. Vilnis Jankovskis 
nodziedāja populāro Vjetnamas vete-
rāna dziesmu Man bija tikai 19 gadi (I 
was only 19) un Vanadžu ansamblis uz 
Waltzing Matilda melodijas dziedāja 
jaunus vārdus:
Dzīvojam šai zemē šeit, kur kukaburas 

smej,
Saule kur tveicē un ķenguri lec,
Šeit, kur dienvidkrusts virs galvas 

zvaigžņo tumšās debesīs,
Patvērums Laimīgā Zemē mums drošs.
Laimīgā Zeme, Laimīgā Zeme,
Brīvību, laimību, svētību nes;
ANZAKi, kas šeit dzima, svešā zemē 

karoja,
Upurus nesa par brīvību tie.

Dzintarjūras krastā, senču zeme dai-
notā,

Tur mūsu sirdis un domas mūs nes,
Mūsu sentēvu sargātā, Dieva dotā 

zeme zied.
Latvijai brīvību vēlam arvien!
Mīļākā zeme, skaistākā zeme,
Druvas kur līgo un meži kur šalc;
Latvju tautai tur vienotai saules mūžu 

nodzīvot,
Miera un svētības augļus tur plūkt.

 
Turpinājums 11. lpp.
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„Nama Labad“
Melburnas Latviešu nama sarīkojums

Sestdien, 30. maijā, plkst. 15.30 
Melburnas Latviešu namā notiks 
gadskārtējais Nama Labad sarīko-
jums, kurā paredzēta gan tradicionā-
lā loterija, gan Austrālijas Latviešu 
teātra (ALT) priekšnesums, gan sil-
tas vakariņas, bet īpaša šajā sarīko-
jumā būs Sadziedāšanās kora Daina 
vadībā.

Melburnas Latviešu nams jau 
60 gadus ir latviešu pulcēšanās vie-
ta. 1952. gadā dibinātais Melburnas 
Latviešu nama kooperatīvs (MLNK) 
nopērk namu 3 Dikensa ielā, Elvudā 
(3 Dickens St., Elwood) 1955. gadā , 
iemaksājot daļu summas. Pirms 55 
gadiem – 1960. gada jūnijā nams jau 
pilnībā ir atmaksāts. Un šogad ir vēl 
50 gadu jubileja – pēc arhitekta Aļ-
ģimanta Pūpēža nama paplašināša-
nas plāna uzcelts Jaunais Nams, un 
tā atklāšana – sarīkojumu Lielās zā-
les iesvēte – notiek 1965. g. 16. maijā. 
Iesvētīšanas dienā Latvijas konsulā-
rais pārstāvis Oļģerts Rozītis teica: 
„Lai mūsu nams ir vieta, kur briesmu 
brīdī mums patverties un citam citu 
aizstāvēt. Lai latvju nams ir organi-
zatoriskais centrs mūsu idejiskajai 
valstībai – lai viņš ir tā Burtnieku 
pils, kuru kaut nogrimušu mēs sar-
gājam, neļaujot tai sadrupt un sairt, 
kaut ilgi vēl būtu jāgaida tautas dēli, 
kas vārdu uzminējuši sauks pili at-
kal saules spožajā gaismā. Lai Dievs 
ļauj visām šīm mūsu vēlmēm piepil-
dīties.“

Šīs domas apliecinājums ir Jāņa 
Laduzāna veidotais Melburnas Lat-
viešu nama logo – senlatviešu pils kā 
patvērums, kā pulcēšanās vieta, lai 
stiprinātu tautiešu kopības sajūtu.

Gadskārtējie sarīkojumi Nama 
Labad tika organizēti kā līdzekļu vāk-
šanas pasākumi. Un tie notiek jopro-
jām, jo Nama uzturēšana prasa arvien 
jaunus līdzekļus. Kā atceras Ansis 
Vairogs: „... Jaunais nams latviešu 
trimdinieku radīts grūtā darbā. Popu-
lārais uzvedums „Nama Labad“ tika 
radīts pēc būvdarbu nobeigšanas, lai 
kasē vienmēr ieplūstu svaiga naudi-
ņa...“

Pateicoties tautiešu dāsnajiem 
ziedojumiem, Latviešu nams ir ti-
cis pie jauna jumta, ir izremontēta 
un atjaunota Nama kafejnīca Rīga, 
un Nama Dāmu kopas čaklās darbi-
nieces pagājušā gada nogalē tika pie 
virtuves ar pilnīgi jaunu un modernu 
aprīkojumu.

Arī nākotnē darāmo darbu saraksts 
itin garš, par tiem uzzināsit Nama La-
bad sarīkojumā.

Nama Dāmu kopas darbs ir ārkār-
tīgi liels un nenovērtējams devums lī-
dzekļu vākšanā.

1955. gada 12. jūnijā  – pirms 60 
gadiem – notiek Sieviešu palīdzības 
korpusa – vēlāk Nama Dāmu komite-
jas dibināšanas sanāksme. Piedalās: 
L. Kalniņa, N. Dēliņa, O. Zaludka, 
H. Ķiploka, L. Rozīte, A. Vērpele, 
V.  Misiņa,  M.  Sniedze,  V.  Ulms, 
M.  Veide,  H.  Misiņš. Nu jau seš-
desmito gadu Nama Dāmu kopa 
darbojas, gatavojot siltas pusdienas, 
cepot izslavētos pīrādziņus, kūkas 
un smalkmaizītes gan ikdienā, gan 
svētkos.

Atzīmējot Nama Dāmu kopas 
dibināšanas 60 gadu jubileju, esam 
iecerējuši nelielu fotogrāfiju izstā-
di. Lūgums visiem, kam saglabāju-
šās fotogrāfijas vai cita informācija 
par Dāmu kopas darbības pirmajiem 
gadiem, aizdot šīs fotogrāfijas izstā-
dīšanai Nama Labad sarīkojumā! 
Fotogrāfijas lūdzam iesniegt Kārlim 
Kasparsonam līdz 24. maijam vai sū-
tīt pa pastu: 8 Melaleuca Ave., Lower 
Templestowe VIC 3107. Ceram uz 
jūsu atsaucību, un pēc sarīkojuma 
fotogrāfijas tiks nodotas to īpašnie-
kiem.

Sarīkojuma Nama Labad ieejas 
pilna cena $20, senioriem un pilna 
laika studentiem – $15, MLB Dauga-
vas skolas un MLV skolniekiem – $5. 
Ieejas cenā iekļautas siltas vakariņas, 
kafija un kūka; dzērieni būs pērkami 
uz vietas. Jau savlaicīgi variet pieteikt 
galdu, zvanot Bitei Švolmanei 0409 
808 229 vai elektroniski rakstot uz: 
bite.andris1@bigpond.com

MLNK

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ir pašsaprotami, ka 

dzīvojam brīvā, demo-
krātiskā valstī, jo mums 
visapkārt ir draudzīgi 
kaimiņi un nekad ne-
esam bijuši okupēti. Mēs 

varam droši likvidēt mūsu armiju, jo 
dažiem modes ekspertiem nepatīk for-
mas tērpu griezums.

Šādas divas domas nāk prātā, lasot 
pēkšņi uzvirmojošo kampaņu likvidēt 
Latvijas Okupācijas muzeju. Dažam 
labam arhitektam nepatīk Gunāra Bir-
kerta Nākotnes nama koncepcija, un ir 
ar mieru mākslinieciskās gaumes dēļ 
upurēt to iestādi, kura veikusi visvai-
rāk, skaidrojot mūsu sāpīgo 50 gadu 
okupācijas vēsturi Latvijas un ārzemju 
apmeklētājiem, skolniekiem, skolo-
tājiem, prezidentiem, vēstniekiem un 
dažādām ārzemju viesu delegācijām.

Tiek izmantoti visi iespējamie lī-
dzekļi, lai šo valstiski svarīgo darbu 
apturētu, bet visu laiku it kā mierinot, 
ka kampaņa nav vērsta pret pašu Oku-
pācijas muzeju.

Lai Latvijas Okupācijas muzejs 
varētu veikt pilnvērtīgu darbu, muze-
ja ēkai Latviešu strēlnieku laukumā ir 
vajadzīgs remonts un paplašinājums. 
Muzeja darbinieki bija sēdējuši uz ko-
feriem jau daudzus gadus, sākumā dēļ 
Rīgas domes lēmuma nojaukt muzeja 
ēku, un vēlāk dēļ – kurā katrā mirklī 
paredzētiem pārbūves darbiem.

Gunāra Birkerta projekts jau sen ir 
apstiprināts, telpas izplānotas, bet dau-
dzus gadus stiepās tehniskā projekta 
izstrāde. Muzeja ēka pieder valstij, un 
tāpēc katrs celtniecības projekts ir pa-
kļauts Latvijas Publiskā iepirkuma li-
kumam, kuram ir stingri ierobežojumi 
pakalpojuma sniedzēja izvēlei.

Ticot solījumiem, ka tūliņ sāksies 
pārbūve, muzeja darbinieki 2012. gada 
novembrī pārcēlās no muzeja ēkas 
pagrabtelpām (bez logiem) uz pagaid-
telpām bijušajā ASV vēstniecībā Rai-
ņa bulvārī, kur arī iekārtoja ierobežotu 
pagaidekspozīciju.

Muzeja galvenais vēstījums ir tas, 
ka brīva, demokrātiska valsts nav ne-
maz pašsaprotama. Un tieši šīs ziņas 
ir svarīgi dzirdēt gan cilvēkiem Lat-
vijā, gan citur pasaulē. Mūsu pieredze 
par okupācijām dod mums pienākumu 
brīdināt tās valstis, kuras nezin mūsu 
vēsturi un neapjēdz arvien pieaugušos 
reālos draudus pasaulē.

Nenonivelēsim Latvijas iespējas 
pilnvērtīgi piedalīties informācijas 
karā, jo mēs neviens nevēlamies sagai-
dīt tādu situāciju, kad informācijas karš 
pārvēršas tādā karā, ko ir piedzīvojusi 
Gruzija un tagad piedzīvo Ukraina.

Kādreiz domāju, ka ir pašsaprota-
mi, ka visi latvieši centīsies stiprināt 
mūsu valsti. Izrādās, ka kļūdījos.

GN

jums, lai vērstos pret Krievijas mediju 
propagandu. Tāpat K. Kariņš rosina 
Komisiju sniegt vērtējumu par krievu 
valodā raidoša ES mēroga televīzijas 
kanāla izveidošanu un atsevišķu jau 
esošu kanālu retranslēšanu krievu va-
lodā.

Eiropas Komisijai 3 nedēļu laikā ir 
jāsniedz atbilde uz Eiropas Parlamenta 

deputāta iesniegumu.
Krišjānis Kariņš strādā EP Rūp-

niecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejā un Ekonomikas un monetāro 
lietu komitejā. Viņš ir Latvijas delegā-
cijas vadītājs lielākajā EP politiskajā 
grupā – ETP. 

Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece

2015. gada 30. aprīlī

Krievijas mediju propagandu
Turpinājums no 1. lpp.
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Katru otrdienu Svētā Krusta baz-
nīcas zālē plkst.10 –12 bērnudārza 
Daina pirmsskolas vecuma audzēkņi 
sanāk kopā.

Bet pirms nedēļas bijām izbrau-
kumā. Vai lietus būs?... Gatavojāmies, 
pat dažiem bija gumijas zābaki!... bet 
saulīte iznāca. Pieci bērni ar vecākiem 
un diviem pat omīte sarunājās ar ka-
zām, zirgiem un gaiļiem.

Esiet mīļi gaidīti otrdienās mūsu 
pulciņā!

Tuvāka informācija, zvanot, 
0421709339 vai rakstot amanda-
1971rug@yahoo.com

Amanda Hirsta-Vaita 
(Hirst-Whyte)

Bērnudārza „Daina“ vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Bērnudārzs „Daina“ Melburnā
Izbraukums uz fermu

Sestdien, 28. mar-
tā, Melburnas Latviešu 
skolā notika Ražas svēt-
ku izstāde. Izstāde tika 
rīkota folkloras nodar-
bību ietvaros, un izstādē 
tika aicināti piedalīties 

visi skolas bērni no bērnudārza līdz 
8. klasei. Izstāde tika rīkota tuvu Aus-
trālijas rudens saulgriežu laikam, kas 
pēc Latvijas gadskārtas atbilst Jum-
jiem jeb Apjumībām. Jumjos Latvijā 
svin ražas ievākšanas beigas, kad dār-
zos un tīrumos izaudzētā ir pārpārēm. 
Tā kā Austrālijas gadalaiki ir pilnīgi 
pretēji Latvijai, ražas svētkus sanāk 
svinēt martā, nevis septembrī kā tas 
būtu Latvijā.

Lai piedalītos izstādē, bērniem 
mājās bija jāpagatavo un jāatnes uz 
skolu kāds no augļiem vai dārzeņiem 
gatavots dzīvnieciņš, cilvēciņš, putns, 
kukainis vai kāda cita dabā sastopa-
ma, vai arī, iespējams, pat pārdabis-
ka būtne. Bērni ļāva brīvu vaļu savai 
izdomai, un uz izstādi tika atnesti 35 
darbi. Skolā šāda izstāde tika rīkota 
jau otro reizi. Gan lielie, gan mazie iz-

stādes laikā varēja 
piedalīties balso-
šanā par savu mī-
ļāko izstādīto dar-
bu. Atsaucība bija 
ļoti liela no visām 
paaudzēm!

Saskaitot bal-
sis, atklājās, ka ir 
viens nepārpro-
tams uzvarētājs, 
bet bija jāpiešķir 
divas otrās un 
divas trešās vie-
tas vienāda balsu 
skaita dēļ. Tā-
tad, pirmo vietu 
ieguva 2. klases 
skolnieks Kārlis 
Jaksis ar darbu 
Nākotnes Latvie-
tis. Jāpiebilst, ka pēc Kārļa domām, 
nākotnē mums visiem būtu ieteicams 
staigāt zaļu paparžu svārciņos, kā arī 
vēlams pieturēties pie tādām pārbaudī-
tām latviskām vērtībām kā ķiplociņš, 

burkāniņš, kartupelītis, svaigs gurķī-
tis, sīpollociņš... Otrajā vietā – 3. kla-
ses skolnieks Lārs  Sveilis  ar darbu 
Mākoņains ar Kotletēm un 1. klases 
skolniece Inese  Andersone ar darbu 
Aitiņas. Trešajā vietā – 6. valodas kla-
ses skolniece Belinda Lēmane ar dar-
bu Pelītes un bērnudārznieks Antons 
Samulis ar darbu Divi Kaķēni Vārdā 
Antons un Nikolas. Visi šie skolēni 
balvās saņēma pa smaržīgam rupjmai-
zes klaipam – kā tas ražas svētkos pie-
nākas. Apsveicam uzvarētājus, kā arī 
pateicamies visiem izstādes dalībnie-
kiem un apmeklētājiem! Šī bija prieka 
un sajūsmas pilna diena Melburnas 
Latviešu skolā.
Folkloras skolotāja Jolanta Lārmane 

Laikrakstam „Latvietis“

Ražas svētku izstāde Melburnas Latviešu skolā
Tika rīkota tuvu Austrālijas rudens saulgriežu laikam

1. vieta – 2. klases skolnieks Kārlis Jaksis. „Nākotnes lat-
vietis“.
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2. vieta – 1. klases skolniece Inese An-
dersone. „Aitiņas“.
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2. vieta – 3. klases skolnieks Lārs Svei-
lis. „Mākoņains ar kotletēm“.
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Bērnudārza „Daina“ izbraukums.
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Melburnas Latviešu 
ev. lut. draudzes Dārza 
svētkus Latviešu cie-
mā ievadīja ar dziesmu 
Kad redzu Dievs, cie-
ma priekšnieces Rutas 
Šķobas klavieru pava-
dījumā. Mācītājs Dainis 

Markovskis vadīja svētbrīdi, norādot, 
ka katra diena ir Dieva žēlastības die-
na, un mēs esam kā ziedi Dieva dārzā 
katrs atsevišķi, katrs vienreizēja Dieva 
radība un tomēr kopā kā Dieva bērni. 
Ruta Šķobe pavadīja arī noslēguma 
dziesmu Dievs pateicos.

Sekoja dzimšanas dienas apsvei-
kumi ar ziedu pasniegšanu Inesei Bēr-
ziņai un Edītei Atvarai (neklātienē). 
Trešais dzimšanas dienas svinētājs – 
Andris Miglis bija Sidnejā. Mazliet 
vēlāk draudze sveica dzimšanas die-
nas svinētāju, Latvijas goda konsulu 
Melburnā Jāni Dēliņu. Ziedus pasnie-
dza arī ciema priekšniecei Rutai Šķo-
bai par atbalstu dārza svētkiem.

Aivars Saulītis aicināja draudzes 
locekli Annu Švalbi deklamēt poēmu 
Pazudušais dēls. Visa garā deklamāci-
ja bija rezultāts viņas lieliskai atmiņai, 
neraugoties uz to, ka baumas klīstot, 
ka viņai trūkstot tikai pieci gadi no 
simta.

Draudzes priekšnieks Kārlis 
Kasparsons pateicās par atsaucību ap-
tuveni 150 apmeklētājiem, atgādinot, 
ka visa veida ienākumus izlietos baznī-
cas remontam, galvenokārt, – specifis-
ku projektu paveikšanai. Priekšnieks 
pateicās sarīkojuma izkārtotājiem, it 
sevišķi pasvītrojot Dāmu komitejas 
priekšnieces Ģintas  Pindard darbu, 
pasniedzot viņai ziedu sakārtojumu. 
Pateicību izteica un ziedus pasniedza 
arī mācītāja Daiņa mātei Inārai, kura 
jau otro reizi apmeklē Austrāliju, un 

Draudzes Dārza svētki
Ienākumus izlietos baznīcas remontam

DEJU UN DZIESMU KONCERTS
SVĒTDIEN, 2015. g. 24. MAIJĀ, PLKST. 14.00. 

MELBURNAS LATVIEŠU CIEMĀ

PIEDALĀS 
MELBURNAS „RITENITIS“, 

„PIEKTAIS RITENIS” & KORIS „DAINA“

IEEJA PRET ZIEDOJUMIEM (pie durvīm).
KAFIJU & KŪKU PĒC UZVEDUMA

VISI IENĀKUMI PAR LABU AL56KD 2016

TUVĀKA INFORMĀCIJA: 
CIEMĀ BIROJS 9800 2977 vai LĀRA BRENNERE 0407 551 654

Draudzes Dārza svētki Latviešu ciemā.
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abas reizes palīdzējusi draudzei dažā-
dos sarīkojumos. Viņš pateicās arī par 
bagātīgiem ziedojumiem loterijai.

Aivars Saulītis uzrunāja klāteso-
šos ar visai pērkonbalsīgu jautājumu: 
„Vai jūs mani dzirdiet?“ un, saņēmis 
pozitīvu atbildi, iepriecināja klausītā-
jus ar dažiem jociņiem.

Sarīkojuma programmas muzikā-
lo daļu izpildīja ansamblis Starpspē-
le – Viktors Brenners  (ģitāra, vokā-
lists), Lilita Lauriņa (vokāls), Indra 
Pilskalne-Buračevska (ģitāre, vijole, 
vokāls) un Andris Laucis (elektronis-
kās bungas). Ansamblis atskaņoja gan 
seno dienu, gan arī moderno mūziku.

Pusdienlaikā Rasma Celma uzde-
va dažādus jautājumus par Austrālijas 
ģeogrāfiju un vēsturi.

Pēteris  Saulītis vadīja bagātīgo 
loteriju ar daudzajiem laimestiem. 

Gandrīz vai neticami likās, ka drau-
dzes locekle Nate  Neiburga  saņēma 
piecus laimestus (daži teica, ka vēl 
vairāk)... Liekas, ka tas bija pirmais 
tāds gadījums.

Čaklās dāmas, jo sevišķi Ģinta 
Pindard un Valda Jefimova aptekāja 
zāli ar laimestu izdalīšanu. Iepriekšējā 
draudzes priekšniece Kristīne Saulīte 
galvenokārt uzturējās virtuvē pie trau-
ku mazgāšanu.

Lietainā un vēsā diena liecināja 
par draudzes vadības labo izvēli rīkot 
Dārza svētku Latviešu ciema zālē.

Pateicība visiem darītājiem, ieskai-
tot tos, kuri klusi paveica darbus zāles 
un galdu sakārtošanā un arī novākša-
nā, tāpat draudzes Dāmām un Ciema 
vadībai.

M. Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

Abonējiet laikraksta 
„Latvietis“ drukāto 
izdevumu krāsās!

Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 
20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar 

piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, 
South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: 

„Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un 

pagarināt tīmeklī
 http://www.laikraksts.com
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Šī gada Kanberas 
Starptautiskajā mūzi-
kas festivālā, kas notiek 
2015. gada 1. – 10. mai-
jam, ir iesaistīti divi 
latvieši. Viens ir kanbe-
rietis Dr.  Arnis  Spro-

ģis, kas ir festivāla organizēšanas ko-
mitejas priekšsēdis. Dr. Sproģis šim 
festivālam ir arī pasūtījis komponistei 

Rozalindai Peidžai  (Rosalind Page) 
skaņdarbu, kura radīšanu ir ietekmē-
jis otrs latvietis – pazīstamais māksli-
nieks Imants Tillers.

Šī nav pirmā reize, kad latvieši ir 
iesaistīti Kanberas mūzikas festivā-
lā; – pirms trijiem gadiem komponists 
Pēteris Vasks piedalījās šajā festivālā, 
kā viesu komponists, un tika atskaņo-
tas vairākas viņa kompozīcijas.

Arnis Sproģis SBS radio intervijā(1) 
SBS korespondentam Edgaram Gres-
tem stāsta: „Es jutu jau ilgāku laiku, 
ka vajadzētu atzīt milzīgi lielo dāva-
nu man un manai ģimenei, kas nākusi 
no maniem vecākiem un citiem Otrā 
pasaules kara bēgļiem, uzsākot jauno 
dzīvi Austrālijā. Sāku saprast, cik tas 
ir bijis nozīmīgi manā dzīvē tikai tad, 
kad man pašam bija sava ģimene. Mū-
zika un māksla ir divi veidi kā var atzī-
mēt šo lielo devumu. Man iznāca satikt 
komponisti Rozalindu Peidžu, kas sa-
vukārt bija jau satikusi Imantu Tilleru. 
No tā veidojās ideja, ka mēs ar manu 
sievu pasūtījām skaņdarbu. Rozalindas 
Peidžas jaunais darbs ir viņas trešais 
sērijā, kas atspoguļo mūzikā Imanta 
Tillera mākslas darbus par diasporas 
tēmu – kā tas attiecas uz latviešiem un 
citiem bēgļiem, pārvietojoties citā kul-
tūras vidē. Kompozīcijas procesa sā-
kumā man bija ilgas pārrunas ar kom-
ponisti par manām jūtām pret saviem 
vecākiem. Pēc tam es neiesaistījos. 
Man ir bijis liels gandarījums veidot 
pastāvīgu muzikālu atmiņu saviem ve-

cākiem. Rozalindas Peidžas skaņdar-
bam ir eiropiska smalkjūtība, un do-
māju, ka tas uzrunās visus latviešus.“

Rozalinda Peidža teica(2), ka Iman-
ta Tillera darbi viņu fascinēja ar pār-
klāto tekstu, daudziem krāsu un zīmju 
līmeņiem un vareno lielumu. Peidža 
sazinājās ar Imantu Tilleru un viņas 
2009. gada kompozīcija Esamība un 
laiks (Being in time, pēc vācu filozo-
fa Heidegera Sein und Zeit) ņēma ie-
dvesmu no Tillera simboliem, teksta 
un vizuālās ikonogrāfijas. Skaņdarbu, 
ko pasūtīja Dr. Arnis Sproģis, un kurš 
tiks atskaņots Kanberas Festivālā, ir 
trešais Rozalindas Peidžas Esamība 
un laiks sērijā, un tam pamātā ir Iman-
ta Tillera darbs Paradiso. Skaņdarbs ir 
čello solo. Radio intervijā(2) komponis-

Austrālijas latvie-
šu skolas saņēmušas 
ļoti dāsnu ziedojumu 
no Melburnas Latviešu 
ciema iedzīvotāja Aiva-
ra Meistera; ziedojumā 
Brisbanes, Adelaides, 

Sidnejas un Melburnas Latviešu sko-
las ir saņēmušas ziedojumus, kā arī šo 
kopienu bibliotēkas. 

LAAJ Skolu nozare pateicas par šo 
ziedojumu, kas noteikti palīdzēs mūsu 
bērnu latviskā izglītībā.

Tālāk seko Evas Brenneres sagata-
votā informācija par Aivaru Meistaru 
un ziedojuma vēsturi:

„Aivars Meisters dzimis Rūjienā, 
kur viņa vecāki bija sabiedriski aktīvi, 
īpaši mūzikā. Aivaram arī mūzika ir 
ļoti tuva, īpaši dziedāšana. Austrālijā 
ir ilgus gadus dziedājis Dziesmuvaras 
un Kursas koros. Aivara tēva brālis 
Augusts Meisters bija viens no Dzies-
muvaras kora dibinātājiem Latvijā.

Aivars bija saglabājis diezgan 
daudz ģimenes vēsturisku dokumen-

tu un vēlējās nodrošināt to tālāku 
saglabāšanu. Aivara brālēns Latvijā 
sazinājās ar Rūjienas izstāžu vadītāju 
Līgu Siliņu, kura ar prieku pieņēma 
dokumentus glabāšanā – pie izstāžu 
zāles ir arī arhīvs un muzejs.

Līgas Siliņas audžutēvs ir Ēvalds 
Siliņš, kura grāmata Dziesmas bēr-
niem bija nesen publicēta. Pateicībā 
par Līgas pretimnākšanu, Aivars Līgai 
nosūtīja naudas ziedojumu, lai segtu 
vēl izstāvošos grāmatas izdošanas iz-
devumus, kā arī izstāžu zāles vajadzī-
bām. Pateicībā par ziedojumu Aivars 
saņēma skaitu šo grāmatu, kuras viņš 
ir nolēmis ziedot latviešu sabiedrībai 
Austrālijā, galvenokārt latviešu sko-
lām, lai veicinātu dziedāšanu latviešu 
valodā jau no bērnības un uzturētu 
latvietību cerībā, ka šī dziesmu grā-
mata dos iedvesmu un prieku dziedā-
šanai ne tikai bērniem, bet visai lat-
viešu sabiedrībai.“

Daina Grosa
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmas bērniem
Ziedojums Austrālijas latviešu skolām

Ziedotās grāmatas vāks.

Divi latvieši Kanberas starptautiskajā mūzikas festivālā
Imants Tillers un Dr. Arnis Sproģis

 
Turpinājums 15. lpp.Rozalinda Peidža (Rosalind Page).
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Arnis Sproģis ar dzīvesbiedri Margotu 
Vudsu (Margot Woods).
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(Jenny) pie darba „Tabula rasa“, pēc 
kura nosaukts otrais darbs Rosalindas 
Peidžas sērijā „Esamība un laiks“.
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Sakarā ar Marijat-
viles (Marryatvilles) 
Mūzikas skolas kora 
piedalīšanos Austrālijas 
kora festivālā Choralfest, 
Aldis Sils ar saviem ko-
lēģiem un kori piedalījās 
vairākos kora koncertos, 

ieskaitot ļoti svinīgā Sv. Paula Katedrā-
les koncertā, iepriekšējā ceturtdienas, 
9. aprīļa, vakarā, kur uzstājās arī citi 
izcili Austrālijas kori. Kopā ar vīru Ro-
bertu bijām starp klausītājiem Sv. Pau-
la Katedrālē un izbaudījām diženi cēlu 
koncertu. Bija jauki novērot, ka šai 
koncerta programmā tika atskaņoti 
divu latviešu komponistu skaņdarbi. 

Sestdien, 11.  aprīlī, Marijatviles 
Mūzikas skolas koris Alda Sila vadībā 
sniedza skanīgu, kuplu koncertu Mel-
burnas Latviešu namā, speciāli mūsu – 
Melburnas latviešu sabiedrībai. Jau 
laicīgi ļaudis bija sapulcējušies jauni 
izremontētajā kafejnīcā, un bija līksma 
gaisotne. Plkst. 16.00 publika bija ie-
ņēmusi sēdvietas Lielajā zālē un bija 
gatava baudīt skaistā kora sniegumu.

Kora diriģents Aldis Sils iepazīs-
tināja klausītājus ar savu plašo, kuplo 
kori. Aldis stāstīja, ka kaut gan korī 
daudz dziedātāju, ikkatram audzēk-
nim Marijatviles mūzikas skolā jā-
dzied klases korī. Skolā vispār ir sep-
tiņi kori! Koris mūsu acu priekšā bija 
tikai divas trešdaļas sastāvā no izcilā 
Koncertu kora. Pirmajā skaņdarbā, 
kuru arī atskaņoja Sv. Paula katedrālē, 
bija Adelaides komponista Brūsa Stju-
arta (Bruce Stewart) skaņdarbs Devītā 
stunda (The Ninth Hour) re minorā; – 

dramatisks stāsts par Jēzus ciešanu 
laiku. Kvartālās harmonijas, kontra-
punkts un antifonija (antiphony) ļoti 
izcēla kora un diriģenta māksliniecis-
kās spējas: dziesmas izpildījums bija 
varens, episks un kontrastiem pilns.

Džeremija žēlabas (Lamentations 
of Jeremiah) turpināja koncerta no-
pietnību. Pie klavierēm Džeisons Ha-
monds (Jason Hammond) enerģiski 
un dramatiski izpildīja dziesmas pa-
vadījumu. (Baudījām Džeisona bur-
vīgo pavadīšanu AL54KD Adelaidē 
2012. gadā Kopkora koncertā, kā arī 
Alda Sila vadītajā Sadziedāšanas va-
karā.) Zēnu balsis dziedāja ar cēlu, 
zinīgu cieņu, un soprāni eņģeļu balsīs 
apgaismoja visu zāli ar kristāla toņiem.

Trešais skaņdarbs – Exultate Ju-
bilate, komponists Kārls Dženkinss 
(Carl Jenkins), izcēla kora ritmisko ar-
tikulāciju un kontrolēto enerģiju. Nā-
kamā dziesma – Ziemeļzviedru sauca-
mā dziesma, radīja patīkamu folkloras 
elementu – iesāka zēnu (vīru) balsis, 
sekoja meiteņu, uzbūvējot plūstošu au-
dumu, nobeidzot ar skanīgu unisonu 
fortissimo.

Aldis pieteica nākamo priekšnesu-
mu: skolnieks Mareks sniedza iejūtīgu 
klavieru solo Fransisa Pulenka (Francis 
Poulenc) Improvizāciju uz mūsu skatu-
ves lepnā Yamaha flīģeļa. Pianista sen-
timents (atspoguļojot komponista iemī-
lēšanos ar Edīti Piafu (Édith Piaf)) bija 
patīkami izteiksmīgs un romantisks.

Starp Marijatviles septiņiem ko-
riem, džeza ansamblis Svinga skaņas 
(Swing Tones), Džasmīnas Fenēlijas 
(Jasmin Feneley) vadībā, dziedāja kru-

to atskaņojumu Vētrainais laiks (Stor-
my Weather). Izteiksmīgā alta soliste 
un tenora solists dziedāja fifīgo svinga 
balādi un scat solo ar māksliniecisku 
pārliecību. Sekoja ansambļa atskaņo-
jums Pļāpa (Chatterbox) (komponiste 
Naomi Krelina (Naomi Crellin)) dže-
zīgā klavieru pavadījumā, pateicoties 
Džeisonam Hamondam, un šai atska-
ņojumā dziesmas šikais (chic) humors 
bija krietni realizēts.

Pianists Marko (Marco) sniedza 
pārliecinošu klavieru solo Ēģiptiete 
(L’Egyptienne) (komponists Žans-Fi-
lips Ramo (Jean-Philippe Rameau)), 
virtuozi un izcili ar ornamentāliem 
trilleriem. Veiksmīgi kontrolēts atska-
ņojums, gan tekstūrā (texture) un dina-
miskā kontrastā (dynamic contrasts).

Džeza ansamblis Pops Vocal ele-
ganti un iejūtīgi iedzīvojās stilā Nododi 
sveicienus Brodvejai (Give My Regards 
To Broadway) (Džordžs M. Kohans 
(George M. Cohan), Naomi Krelinas 
apdarē). Ikkatra melodija tika izcelta 
vairākās solo balsīs ar dziļu pārliecību.

Sekoja elegants ansambļa izpil-
dījums Pjēra Sertona (Pierre Certon) 
dziesmai (sol minorā) Je le vous Dirai 
Leonijas Hemptonas (Leonie Hemp-
ton) vadībā.

Pavērām skatienu augšup uz skatu-
vi vēlreiz, kad čelliste Lucinda un pia-
nists Džeisons Hamonds izpildīja mūsu 
iemīļoto Mediņa Āriju. Skaistā melodi-
ja skanīgi un izteiksmīgi vijās siltā sen-
timentā ar ļoti izceltu pavadījumu.

Melngaiļa Tumšā nakte, zaļa zāle, 
diriģenta Alda Sila izcilajā vadībā, bija 
aizraujoši skaista. Debešķīgās Melngai-
ļa harmonijas bija silti un izteiksmīgi iz-
celtas ar varenu, sāpīgu rezonansi. Šeit 
klausītājiem nobira asaras, par skaisto, 
muzikālo izpildījumu tīrā latviešu va-
lodā. Sekoja Alda Sila paša dziesmas 
apdare Aijā, Ancīt’, aijā. Ritmiskā un 
harmoniski pievilcīgā apdare bija tīri 
un veiksmīgi izpildīta, Alda rokās.

Kad Aldis pieteica nākamo dzies-
mu, bija jauki ievērot kora patīkamo 
reakciju par mūsu sajūsmu dzirdēt nā-
košo sniegumu: starp klausītājiem bija 

Marijatviles koris arī Melburnas Latviešu namā
Mūzikas skolas koncertā dzied vairākās valodās

Marijatviles koris Melburnas Latviešu namā. Diriģents Aldis Sils.
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Marijatviles koris Sv. Paula katedrālē. Diriģents Aldis Sils.
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Toreiz un tagad
Deputātus vēlētāji nedrīkst pamest vienus uz veseliem četriem gadiem

Toreiz bija 
1991. gada janvāris. Ne-
tālu no mūsu Augstākās 
Padomes ēkas Jēkaba 
ielā pie ugunskuriem sil-
dījās deputātu aizstāvji. 
Situācija bija bīstama, 

gaisā virmoja baumas par gaidāmo 
PSRS specvienības Omon uzbruku-
mu, tomēr cilvēku sejas staroja gaišā 
ticībā, ka drīz Latvija būs pavisam 
neatkarīga. Gara spēks un savstarpē-
jā uzticība deva spārnus pacelties virs 
nospiedošās realitātes un cerību, ka 
neatkarību iespējams atjaunot. Tas īs-
tenojās tā paša gada 21. augustā.

Laiks aizskrējis, un šajā pašā vie-
tā pienācis 2015. gada 23. aprīlis, salts 
Jurģu dienas rīts. Pa Jēkaba ielu zie-
melis dzenā putekļus, kas kož acīs. Pie 
Latvijas Republikas Saeimas durvīm 
Valsts policijas pārstāvji ar lentēm 
norobežojuši četrstūri, kur atļauj stā-
vēt piketētājiem. Jau otro ceturtdienu 
pēc kārtas ieradušies Jūrmalas Aiz-
sardzības biedrības (JAB) pārstāvji un 
šoreiz arī daļa viņu domubiedru – no 
Kundziņsalas un Latvijas Dabas fon-
da. Draudzīgie un pieklājīgie policisti 
nofotografē piketētājus un lozungus. 
Tas arhīvam,viņi paskaidro.

Piketētāji lūdz neizslēgt no Vie-
tējo pašvaldību referenduma likum-
projekta 5. panta 2. punktu, kas dotu 
vismaz teorētisku iespēju noskaidrot 
iedzīvotāju vairākuma viedokli par 
pašvaldības teritorijas plānojumu. Šī ir 
finiša taisne; ierosinājumu par iespēju 
likumīgi ietekmēt pilsētas attīstību pa-
matiedzīvotāju interesēs JAB Saeimā 
iesniedza pirms astoņiem gadiem. Šajā 
laikā Saeimas deputātu sastāvs vairāk-
kārt atjaunojies.

Iepriekšējā ceturtdienā visu izjau-
ca deputāts Dainis Liepiņš, kurš nevē-
lējās pamest sēdes zāli, kaut Saeimas 
Kārtības rullis to paredz. Atjaunotās 
Latvijas deputāts acīmredzot uzskata, 
ka pretēji celtajai apsūdzībai viņš nav 
kļūdījies, izpildot amatpersonas dekla-
rāciju. Jēkaba ielā klīst baumas: šoreiz 
deputātu sēdes zālē nemaz neielaidīšot, 
tomēr viņš, plati smaidīdams, pienāk 
pie piketētājiem un tos uzmundrina.

Ar sirds siltumu dalās arī citi de-
putāti, kuri dodas pāri Jēkaba ielai no 
frakciju ēkas uz lielo māju. Kāds no-
vēl: „Lai jums izdodas!“ Cits parāda, 
kā turēs īkšķi. Cits klusi, gar pašu ēkas 
sienu, gandrīz neviena nepamanīts, sā-
neniski ieslīd pa lielajām durvīm. Vēl 
cits žēli konstatē: „Protams, Jūrmala ir 
īpašs gadījums, bet nevar taču apstā-
dināt attīstību visā Latvijā!“ Šajā brīdī 
vecāka gadagājuma piketētājiem nāk 
prātā Alfrēda Rubika vēl pagājušā gad-
simta 80. gados teiktais: „Jums, rakst-
niekiem, ir taisnība, varbūt Rīgā tiešām 
ir pārāk daudz strādnieku no brālīga-
jām republikām, bet ir taču vēl daudzas 
Latvijas pilsētas, kas nav attīstītas.“

Ir arī tādi deputāti, kuri sakās do-
mājam tāpat kā piketētāji. Daži paspēj 
vairot politisko kapitālu – netālu ir TV 
kamera. JAB priekšsēdētāju intervē 
vienīgi krievvalodīgais kanāls. Vēlāk 
var redzēt, kāda bijusi šī rīta galvenā 
intriga – policija tiešām šķērsoja Lie-
piņam ceļu uz sēžu zāli, kur par vietu 
zem saules cīnījušies daudzu mediju 
pārstāvji.

Kā tas gadījies, ka šajos 24 gados 
tik dramatiski mainījušās attiecības 
starp varu un sabiedrību? Noteikti vai-
nojamas ir abas puses, jo ievēlētos de-
putātus vēlētāji nedrīkst pamest vienus 

uz veseliem četriem gadiem. Savukārt 
deputātiem ir vairāk uzmanības jāpie-
vērš tam, ka uzticība dažādām pašval-
dību un valsts institūcijām, tajā skaitā 
Saeimai, Latvijā dilst kā pērnais sniegs. 
Ievēlētajām personām un arī ierēdņiem 
jāsaprot, ka vēlētājs un vispār pilsonis 
nav vienreizējai lietošanai – uzticība 
jāuztur vismaz līdz nākamajām Sa-
eimas vai pašvaldību vēlēšanām. To 
māca demokrātiskas sabiedrības ābece.

Grūti teikt, vai nicīga izturēšanās 
pret vēlētājiem ir gēnu kļūme, visatļau-
tības sajūta vai sirdsapziņas trūkums. 
Varbūt to piebaro pēdējos divdesmit 
gados Latvijā kultivētā primitīvā pār-
liecība, ka par naudu var visu. Latvijā 
ir liels pulks bijušo politiķu, kuri, pa-
teicoties vēlētāju lētticībai, savā dar-
bošanās laikā krietni pavairojuši per-
sonīgo mantību, pie reizes apkaunojot 
vārdu valstsvīrs un mazinot uzticību 
mūsu valstij un tās institūcijām.

Jācer, ka pilsoņi nepieļaus, lai tuv-
redzīgas un savtīgas intereses, kādas 
joprojām valda Latvijas politikā, no-
vestu līdz neatkarīgai valstij pagātnes 
formā. Vēlētājiem ir jāsasparojas un 
jāsāk drosmīgāk atbalstīt par Latvijas 
nākotni domājošus politiķus, bet šiem 
politiķiem un ierēdņiem jāatrod laiks 
un iespēja biežāk uzrunāt savus vēlē-
tājus un algu maksātājus.

Starp citu, Jurģu dienas balsoju-
ma rezultāts liecina, ka no Pašvaldību 
referenduma likumprojekta tomēr iz-
slēgts 5. panta 2. punkts. Neraugoties 
uz to, ziņu aģentūra LETA optimistis-
ki pavēstīja: „Iedzīvotāji varēs atlaist 
domi.“ Nevarēs viss. Tā lūk.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

pirmpublicējums LA

Lielā talka
Jaunās konservatīvā partija veido Latvijas piekrastes attīstības mugurkaulu

Jaunās konservatīvā partijas (JKP) 
biedri un atbalstītāji sestdien, 25. ap-
rīlī, aktīvi piedalījās Lielajā talkā da-
žādos Latvijas reģionos, apliecinot lat-
viešu tautas ētiskā uzstādījuma pulkā 
eimu, pulkā teku, pulkā lielus darbus 
daru pozitīvo ideju.

JKP kopā ar Smiltenes mākslinie-
ku kopu Smiltenes pagasta Brutuļos 
uzposa latviešu klasiķa gleznotāja 
V. Purvīša piemiņas vietu, attīrīja ce-
liņus, nomazgāja pieminekli, iestādīja 
vizbulītes pateicībā mūsu diženāka-
jam latviskās ainavas interpretam.

Talsu novadā JKP biedri kopā ar 
Zemessardzes 46. bataljonu un Talsu 
novada pašvaldību sakopa šautuves 
teritoriju.

JKP vadītājs Jānis  Bordāns, sa-
darbībā ar Alojas novada pašvaldību, 

Latvijas zaļo ceļu biedrību, Alojas no-
vada senioriem un partijas biedriem no 
Kocēniem, Jūrmalas, Rīgas, Cēsīm un 
jauno skautu grupu no Jaunpiebalgas, 
uz bijušā dzelzceļa līnijas posma Skul-
te – Limbaži – Aloja – Mazsalaca izzā-
ģēja krūmus posmā no Alojas dzelzceļa 
stacijas līdz Ainaži – Valmiera šosejai. 

Tuvākajā nākotnē dzelzceļa stiga 
ES projekta Dzelzs priekškara marš-
ruts ietvaros (tajā iesaistījušās 20 
valstis, idejas autors EP deputāts Mi-
haels Krāmers (Michael Cramer) no 
Vācijas), tiks izveidota velotūrisma 
taka, kas vīsies gar Baltijas un Rīgas 
jūras līča piekrasti 560 km garumā, 
apvienojot visu Latvijas piekrastē ie-
saistīto pašvaldību speciālistus, tū-
risma profesionāļus un uzņēmējus, 
jo striktāk uzsverot mūsu piederību 

Eiropai. Pa šo ceļu varēs pārvietoties 
velotūristi no visas pasaules. Šobrīd 
norit intensīvi attīrīšanas darbi, turp-
māk sekos infrastruktūras izveide. 

Jānis Bordāns uzsvēra: „Maršruts 
iezīmē kādreizējo, simbolisko robežu 
starp Austrumiem un Rietumiem – te-
ritorijas, kurās Eiropa tika sadalīta 
vairākkārt – gan 13. gadsimtā, kad 
tika novilkta demarkācijas līnija, gan 
nesenā aukstā kara laikā, gan tagad – 
ES kopīgā robeža. Tā atspoguļos uni-
kālas vēstures liecības, izcels šobrīd 
mazāk zināmus kultūrvēsturiskos ap-
skates objektus, nostāstus un faktus. 
Lieliskā sabiedrībā, gūstot gandarīju-
mu par paveikto, esam aizsākuši ļoti 
nozīmīgu darbu pie Eiro Velo maršru-
ta, kurai jākļūst par tradīciju.“
Jaunās konservatīvās partijas valde
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XVI Rietumkrasta Dziesmu svētki
Latviešu tautas tradīcija mūžībā un šodienā

XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svētki tuvojas, 
tuvojas, tuvojas. Dalīb-
nieki piesakās un mācās 
dziesmu un deju reper-
tuāru, savukārt skatītāji 
jau laicīgi pasūta biļetes, 
jo līdz 10. maijam tās 

vēl var iegādāties ar atlaidi.
Tiem, kas jau nopirkuši sarīkojumu 

biļetes, tiem, kas šobrīd plāno savu brau-
cienu un arī tiem, kas vēl mazliet šaubās, 
vai šoreiz doties uz Dziesmu svētkiem, 
lieti varētu noderēt papildus ziņas, ko 
tad varam sagaidīt, dzirdēt, skatīt un 
baudīt XVI Rietumkrasta Dziesmu 
svētkos Silīcija ielejas galvaspilsētā San-
hosē (San Jose) šā gada septembrī.

Svētku atklāšana notiks ceturtdien, 
3.  septembrī, ar vīru kora Uzdziedā-

sim brāļi! no Losandželosas koncertu. 
Koris dibināts 1997. gadā; tā mākslinie-
ciskā vadītāja Laura Rokpelne-Mičule 
ir beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatoriju, kā arī ieguvusi maģistra 
un doktora grādus kora mūzikā Dien-
vidkalifornijas Universitātē (USC). 
Savā pastāvēšanas laikā koris sniedzis 
koncertus plašai publikai ASV un Ka-
nādā, un 2014. gadā devās arī plašā, pa-
nākumiem bagātā koncertu tūrē pa Lat-
viju. Tie, kas pazīst Losandželosas vīru 
kori, zina, ka viņu uzstāšanās vienmēr 
ir spilgts un neaizmirstams notikums.

Savukārt vakarā paredzēta Iepa-
zīšanās balle, lai svētku dalībnieki un 
skatītāji pa īstam varētu izbaudīt satik-
šanās un kopā būšanas prieku.

Piektdien, 4. septembrī, Dziesmu 
svētkos viesosies Latvijas aktieri ar 

muzikālu komēdiju Precies, māsiņ! 
Izrādē piedalās ASV publikai labi pa-
zīstamais aktieris Jānis Jarāns, talantī-
gā aktrise Raimonda Vazdika un lat-
viešu slavenās rokgrupas Credo solists 
Guntis Veits, kas šoreiz ne tikai dzied, 
bet ir arī viens no aktieriem. Paredzē-
tas divas izrādes, jo sagaidām lielu 
skatītāju interesi par Latvijas aktieru 
jautro, optimistisko viesizrādi. 

Tāpat piektdien divās izrādēs va-
rēsim priecāties arī par Losandželosas 
mākslinieku neparasto un pārsteigu-
miem bagāto koncertu – multimediju 
uzvedumu ar nosaukumu # Te nu mēs 
esam! Uzveduma mākslinieciskie vadī-
tāji ir komponiste, Emmy balvas laureā-
te Lolita Ritmane, aktrise, režisore un 

Sestdien, 25.  aprīlī, 
Minstere varēja sevi pie-
skaitīt pie laimīgajiem, 
jo pie mums atbrauca 
teātra izrāde no Briseles 
ar izrādi Vēlreiz Silma-
čos. Plakātiņā plandījās 

uz veļas auklas balti naktskrekli un 
apakšsvārki kaut kādā parkā vai laukos 
un vēl rādījās plikas pēdas ar sarkaniem 
kāju nadziņiem, kas liktu domāt, nu 
kas ta nu būs? Taču tomēr nekas traks 
tur nebija – vien tās paši Skroderdienas 
Silmačos tika rādītas jaukā, optiskā, 
akustiskā un horeogrāfiskā ietērpā.

Kā jau pie Skroderdienām, parā-
dās visa pazīstamā plejāde – Tomuļ-
māte, Auce, Pindacīša, Pindaks, Dū-
dars, Ābrams, Zāra un Joske, Aleksis 
un saimniece, Ieviņa, Kārlēns, Rūdis, 
Elīna – nu varbūt vēl kāds, bet Jūs jau 
zināt, ko es domāju. Zinām tās dzies-
mas, pazīstam, ko teiks kurš, un kā 
nu bez krāsns blīkšķa... Programmas 
lapiņā mums letonikas tekstu skaidro, 
cik Rūdolfam Blaumanim šī luga skai-
tījusies neizdevusies un mī un žē – kā 

toreiz tā tauta uztraukusies. Izrādās, 
ka tikai vēlāk, pat tikai pēc Blaumaņa 
nāves, luga kļuvusi par tādu klasiku, 
ko tiešām zin visi. Un pazīstamais jau 
patīk, un liek justies kā mājās vai kā 
bērnībā, vai nu vienkārši – labi!

Šo labsajūtu briselieši ienesa arī 
Minsteres aulā, kur kādi 60 – 70 ska-
tītāji smiedamies noskatījās šo lugu, 
kurā piedalījās vismaz 20 – 30 dalīb-
nieku. Katram loma piemeklēta pa tie-
šo – vienkārši un labi. Un tieši tādā Vā-
cijā visi tie akcentiņi un vārdu dīvainās 
izrunas vēl jo vairāk priecēja mūs! Jo 
jā, jā, tā runā mūsu bērni latviski – nu 
apmērām līdzīgi kā Zāra un Ābrams vai 
Joske, vai jā, jā, tā runājam mēs paši tre-
šā samācītā vai samocītā vācu valodi-
ņā, bet vismaz tokš tagad tā pa īstam to 
visu saprotam, ne? Kur tas Blaumanis 
to visu tik labi uzķēris! Un tantiņas – nu 
taisni kā šodien! Un nopietnie pagasta 
priekšnieki vai gudrie Dūdari, dusmī-
gie Pindaki... Ak, tiešām jābrīnās, cik 
maz mainās zem šīs saules! Mēs tagad 
visi politkorekti apejamies ar migrāci-
jas jautājumiem, un senā latviešu inter-

nacionālā vidē jau sen šis tas pieredzēts.
To visu saliek kopā režisore Andra 

Baltmane un, kā viņi raksta BLT lus-
tīgais pulciņš (nevis Bacon, Lettuce 
and Tomato, bet gan Briseles Latvie-
šu teātris). Izrādās, ka BLT spēlē jau 
10 gadus kopš 2005. gada. Minsterē 
arī pabijuši vairākkārt, un viņu spēlei 
garantija, ka būs laba – ar dziedāšanu, 
ar dejošanu, ar labiem aktieriem un šo-
reiz arī vēl ar muzikantiem – Rūdim 
pat tūba jāspēlē, citiem vijole un ģitā-
ra, bundziņas. Skatuve un tērpi šoreiz 
patīkami vienkārši un oriģināli – labas 
kombinācijas ar balti pelēkiem psei-
do-folkloristiskiem toņiem, bet rokeru 
zābakiem vai arī pastalām. Ābrams nu 
tieši kā no manas bērnības Ņujorkā...

Briseliešiem ir enerģija – mēs tikai 
varam teikt paldies, jo viņi pilnīgi paši 
pūta, paši dega – ceļu sedza, dekorāci-
jas sabūvēja, pat balēšanos pēc izrādes 
paši sarīko.

Ja luga nāk uz Jūsu pusi, – aizejiet, 
nenožēlosit, pat varēsit ļoti baudīt!

Zuze K Krēsliņa-Sila
Laikrakstam „Latvietis“

„Vēlreiz Silmačos“
Briseliešu teātris Minsterē

„Vēlreiz Silmačos“.
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Kā stārķi Latvijā 
katru gadu pavasarī at-
griežas no siltās Āfrikas 
uz savu ligzdu, tāpat 
Adelaides LAIMAS se-
niori pēc pāris gadiem 
atgriezās uz savu iemī-

ļoto vietu pie jūras Valarū (Wallaroo). 
Mērķis braucienam no 14. līdz 16. ap-
rīlim bija dot makšķerniekiem iespēju 
parādīt savu māku ar makšķeri, at-
pūsties pie jūras, ieelpot svaigu jūras 
gaisu, sasildīt savus kaulus saulītē un 
uzēst vietējas zivis, atgūt spēku, lai 
spējam turpināt dzīvot.

Kā jau ierasts mūsu izbraukumos, 
pārāk daudz laika atpūtai autobusā ne-
iznāk, jo tūlīt, kā nāk tāds snaudiens, 
dzirdams rīkojums no vadītājas, ka 
esam klāt un jākāpj ārā no autobusa, 
kaut neesam tikuši līdz galapunktam. 
Šoreiz apstājamies jūrmalas krastā 
Tomsona jūrmalā (Thompsons Bea-
ch)! Viens no 18 dalībniekiem pazina 
šo vietu, jo sen, sen atpakaļ, kad bija 
jaunāks, nāca šeit ķert vēžus. Šī vieta 
ir vēžotājiem slavena. Kad piebrau-
cām, knapi varējām saredzēt ūdeni 
kaut kur pie apvāršņa, bet daudz jūras 
zāles pie kājām. Par brīnumu turpat 
bija galds ar beņķiem, kur apsēdamies 
un iedzērām krūzi kafijas vai tējas 
un pārrunājām par Austrālijas skais-
to plašumu, savu jaunību un garšīgu 
kūku, ko tagad visi izbaudīja. Šoferis 
drusku izmeta līkumu gar krastu, un 
redzējām skaistas, jaunas vasarnīcas, 
bet neviena cilvēka. Secinājām, ka 
cilvēki brauc pa nedēļas nogalēm, un 
tāpēc viss tik kluss un skaists.

Pirms Valarū apstājamies pie 
zvejnieka Portveikf īldas (Port Wa-
kefield) un nopirkām zivis divām va-
kariņām, jo nebijām pārliecināti, ka 
mūsu 8 makšķernieki varēs noķert 
tik daudz zivju, lai visus 18 pabaro-
tu. Tūlīt, kad iebraucām mūsu ap-
mešanās vietā, īpašnieks mūs sagai-
dīja un pat palīdzēja koferus ienest 
mūsu mājiņās. Visiem bija dots laika 
drusku atpūsties un tad daži, kas vē-
lējās, aizgāja uz pastaigu gar agrām 
kapara raktuvēm, daži pastaigājās pa 

jūrmalu, kamēr 
vakariņām sa-
gatavoja salātus. 
Kā jo gadiem ie-
rasts, mēs sēžam 
ap lielo galdu ārā 
pie BBQ, uzēdām 
vakariņas un pa-
vadām laiku, ru-
nājot par šo un to. 
Tūlīt jau pirmā 
vakarā manīju, ka 
visiem ļoti laba 
apetīte, un nekas 
no ēdiena nepali-
ka pāri.

Nākamā rītā pēc brokastīm mak-
šķernieki aizbrauca uz laivas vietu, 
un mēs pārēju devāmies uz pilsētiņas 
centru baudīt vietējo kafiju un kūkas. 
Ne tikai izbaudījām kafiju un kūkas, 
bet arī nopirkām dažas vecu laiku 
mantas (antīkas), kuras izstādītas pa 
visu kafejnīcu. Pārnācām mājās un 
gaidījām mūsu makšķerniekus. Gan-
drīz sākām domāt, ka būs noķēruši 
tik lielu zivi kā Hemingveja stāstā, 
ka zivis aizvilka makšķerniekus ar 
visu laivu tālu jūra 3 dienas un naktis. 
Mūsu īpašnieks, garām ejot, paziņoja, 
ka laiva redzēta atgriežamies, un drīz 
būs makšķernieki klāt. Mēs tūlīt sala-
sījām ziedus, lai sagaidītu mūsu mak-
šķerniekus un ļoti gribējām klausīties 
viņu stāstos, ko piedzīvojuši, kamēr 
mēs atpūtāmies.

Tūlīt, kad dzirdējām autobusu ie-
griežoties sētā, gājām apsveikt mak-
šķerniekus. Kas par priekiem! Beidzot 
izvilka maisiņu, ne maisu, maisiņu ar 
8 zivīm un vienu vēzi! Labi, ka nopir-
kām zivis no zvejnieka. Nu tad bija jā-
klausās, ka zivis, ko bija noķēruši, bija 
par mazu un bija jālaiž jūrā atpakaļ, lai 
paaug. Izklausījās, ka bija vairāk zi-
vis atgrieztas jūrā nekā savos maisos. 
Paldies Dievam, ka neviens neiekrita 
ūdeni un ka lielā zivis neaizvilka tālā, 
dziļā jūrā.

Pēc garšīgām vakariņām bija no-
rīkots Kviz vakars, un tēma bija par 
Adelaides latviešu sabiedrību un 
Tālavu. Bija ļoti interesanti redzēt, 

kaut starp mums bija daudz sabied-
riski darbinieki, bet nezināja, pa cik 
durvīm var ieiet Tālavā un kas īsti ir 
DALOA priekšnieks. Uzvarētāji bija 
B. Sigur un M. Kolomitsev. Liels pal-
dies tiesnešiem Z. Kapelim, A. Ber-
ķim un A. Didrichsonei! Visi samērā 
agri gāja gulēt, jo no rīta pankūku sa-
censības starp 4 mājām, un gan cepē-
jiem un tiesnešiem labi jāizguļas, lai 
nepielaistu kļūdu, jo starp mums ir 
ļoti labas un pazīstamas saimnieces, 
un jābūt uzmanīgam, ka kādu neap-
vaino.

Brokastīs atnācām vēlāk nekā bija 
paredzēts, jo pankūku cepēji nepa-
spēja tik ātri visu veikt. Gan vainoja, 
ka plīts vai panna, vai pat eļļu, kurā 
cepa pankūkas. Bet latviešiem ir labs 
sakāmvārds – labs nāk ar gaidīšanu. 
Mums arī laimējās, ka Brigitte Sigu-
re svinēja savu dzimšanas dienu, un 
tagad iemesls svinēt ar dziesmu, šam-
pānieti un kūku, nerunājot par garda-
jām pankūkām! Ilgi gaidījām tiesne-
ša pankūku vērtējumu. Bija jāvērtē 
3 kategorijās: 1. izskats, 2.  vienāda 
krāsa, 3. garša. Tiesneši ļoti nopietni 
ņēma savu uzdevumu un pat apskatī-
jās pankūkām abas puses. Katrs ce-
pējs izvēlējās tikai vienu pankūku, ko 
iesniegt tiesnešiem. Uzvarētāja bija 
Regīna Berķe.

Nebija sūdzību, un visi ātri sapa-
kojamies, jo sāka smidzināt, un bija 
pienācis laiks doties uz mājām. Pus-
dienas ēdām lielā dārzniecībā, kur bija 
iedots laiks apskatīties un nopirkt stā-
dus un piederumus dārzam.

Izsaku lielu, lielu paldies I. Straz-
dai un D. Bērziņai par palīdzību, kā 
arī šoferim I. Puķītim. Izlasot izbrau-
kuma vērtēšanas lapu, varu secināt, 
ka visi augšminētie mērķi sasniegti. 
Zivis maisā, plaušas pilnas svaigā jū-
ras gaisa, vēderi pilni ar labu ēdieni 
un tagad visiem spēks turpināt dzī-
vot. Ierosinājums no klātesošiem, ka 
nākamo braucienu vajadzētu pagari-
nāt uz ilgāku laiku, divas naktis par 
īsu!!

M. Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Valarū 2015
„Laimas“ senioru izbraukums

Anna Didrichsone priecājās par savu pirmo zivi.
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vairāki koristi, kas bija jau dziedājuši šo 
dziesmu Austrālijas latviešu 54. Kul-
tūras dienās Adelaidē 2012. gadā un 
Latvijā, Mežaparkā 2013. g. Dziesmu 
svētkos... Ārija Šķepasta Līgo izskanē-
ja ar ritmisku prasmi un jautrību. Man 
sevišķi patika Džeisona Hamonda im-
provizētais klavieru pavadījums un 
kora ķermeņu perkusija, kas sniedza 
dziesmai dziļu ritmisku pamatu. Prie-
cājos, ka starp klausītājiem, bija vairā-
ki, kas klusi dziedāja līdz...

Šķepasta apdare Es gulu, gulu bija 
skaisti atskaņota ar dziļi izteiksmīgu 
soprāna solo. Pēc koncerta šī sarīko-
juma rīkotāja Anita  Andersone  pie-
šķīra solistei skaistu ziediņu, īpaši par 
šo solo izpildījumu. Šī skaistā dzies-
ma skanēja arī ceturtdienas vakarā 
Sv. Paula katedrālē, un man bija īpašs 
prieks, ka klausītāji, austrālieši, jūsmo-

ja par šīs dziesmas 
apdari un tās pa-
pildus muzikāliem 
efektiem. Un arī 
šai sestdienas pēc-
pusdienā visi tika 
dziļi aizkustināti.

Pēdējo dzies-
mu Aldim nebi-
ja jāpiesaka... Ar 
efektīgi iekurbulē-
tu klezmera akor-
deonu un čella pa-
vadījumu, lēnām 
uzauga ritmiskais 
pamats Čigāna 
dziesmai, kuru ar 
milzīgu sajūsmu un sparu dziedāja ko-
ris (un vairāki klausītāji). Bija varens 
koncerts: ļoti sirsnīgi apsveicu Aldi 
Silu un viņa kolēģus un kori, kā arī 
instrumentālos solistus!

Ļoti mīļš paldies Aldim par šo ie-
spēju mums baudīt Marijatviles kora 

skaisto sniegumu arī Melburnas Lat-
viešu namā!

Pēc koncerta koristi pakavējās ka-
fejnīcā cienājās ar pīrāgiem un citiem 
gardumiem!

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

Likten’s mums ir lēmis divas zemes ie-
mīlēt,

Divās mēlēs runāt, divās pilsoņiem 
būt,

Mūsu bērnu bērniem zeme šī būs dzim-
tene,

Varoņu zemei par aizstāvjiem kļūt.
Ķenguru zeme, dzintara zeme,
Tautas kad vienojas, vienotas kļūst;
Un lai mūžīgi mūžos miers un saticība 

zied,
Abām mīļām zemēm, lai saule neno-

riet.
Svinīgā daļa beidzās ar klusuma 

brīdi un Astras Kronītes lasīto, tradicio-
nālo Tie nenovecos līdz ar mums (They 
shall grow not old) latviešu tulkojumā:

„Tie nenovecos līdz ar mums;
Tie nepagurs zem dzīves nastas
nedz sagrauzīs tos vecums skarbs;
Saulei rietot, saulei austot,
Mēs viņus godā turēsim.“
Starpbrīdī beidzot atvēra nama 

bāru, un pagāja labs brītiņš, pirms vie-
na vienīgā bāra persona spēja visiem 
slāpes remdināt. 

Otrā daļa sākās ar stāstījumu un bil-
dēm uz ekrāna par miera un kara laika 
Latvijas armijas ēdienkarti. Kad Otrā 
pasaules kara laikā latviešus iesauca 
vācu karaspēkā, katram karavīram bija 
paredzēta ļoti īpatnēja un nebalansēta 
dienas deva: 650 g rupjas maizes, 45 g 
sviesta, 120 g siera vai desas, 120 g 
svaigas gaļas, 200 (!) g marmelādes, 
5 g pupiņu kafijas, 10 g ersatz kafijas 
un... 6 cigaretes! No augļiem vai svai-
giem dārzeņiem ne vēsts. Šo devu varē-
ja redzēt, sakārtotu uz paplātes: smaga 
darba darītājam izskatījās maz ēdamā.

Tāda bija teorija, bet skarbā īstenī-
ba karavīru vēderus nereti pievīla, jo ir 
dokumentēts, ka bieži vien pāris die-
nas nedabūja vispār neko, kaut veikts 
70 km pārgājiens visgrūtākos apstāk-

ļos. Par to visu var lasīt Pulkv. Januma 
grāmatā Mana pulka kauju gaitas.

Taču no runāšanas vien nevienam 
pilns vēders netiek, tādēļ drīz vien 
Vanadzes sāka dalīt karavīru paiku. 
Sākās ar t.s. Imitēto zivju zupu. Uz 
katra galda nolika zupas katlu, maizi, 
desmit bļodiņas un karotes, lai ļaudis 
apkalpojās paši. Armijā ēda astoņi vai 
deviņi no viena katla bez bļodiņām. 
Kas bija veiklāks, dabūja vairāk, kas 
lēnāks, palika ar tukšāku vēderu.

Pēc kopīgas dziedāšanas Imanta 
Kronīša akordeona pavadījumā, izda-
līja otro rikti – Mednieka sacepumu. 
Kārtās salikti skābi kāposti, šmorēta 
cūkas gaļa un kartupeļi izcepts krās-
nī īsti piesēja dūšu. No katra galda 
uz ēdiena sadales punktu aicināja uz 
katriem diviem ēdājiem vienu, kas tad 
nesa ēdienu arī savam blakus sēdētā-

jam, tā mazinot drūzmēšanos. Netīros 
šķīvjus aizvāca prom, bet nažus un 
dakšas lika paturēt saldam ēdienam. 
Vēl dziedāšana, tad saldais ēdiens – 
pankūkas ar ievārījumu, – kuru atkal 
uzlika uz katra galda gala, lai apkalpo-
jās paši ēdāji. Visus ēdienus atzina par 
ļoti garšīgiem, bet jāatzīst, ka tie, kuri 
toreiz bija Latvijas armijā, izteicās, ka 
tik labu pārtiku neatceroties! Beigās 
katram klātesošam izdalīja tradicionā-
lo Anzac cepumu (skat. recepti).

Sarīkojuma atlikums – vairāk kā 
$700 – tika ziedots Adelaides Latviešu 
skolai, skolotāju pašu izglītošanai un 
attīstībai. Lai viņiem veicas!

Paldies visiem, kas pielika roku, 
lai veicinātu vienreizēja, informatīva 
un aizkustinoša sarīkojuma izdošanos.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

„Tie nenovecos...“
Turpinājums no 2. lpp.

Šī ir recepte no mācības grāmatas, ko es lietoju, kad strādāju skolā par mājtu-
rības skolotāju. Kā redziet, tā ir ļoti vienkārša recepte, kuras sastāvā ir tikai 
tādas izejvielas, kas pirmā pasaules kara laikā nebija uz kartiņām. Šos cepu-
mus sūtīja no Austrālijas karavīriem uz fronti, jo tie bija ļoti vienkārši un lēti 
gatavojami, labi uzglabājās, nezaudēja garšu, tikai kļuva mazliet cietāki, ja 
palika mazliet vecāki un pārsūtot neizjuka. Olas bija uz kartiņām, tādēļ tās ne-
lietoja. Karavīrs varēja šos cepumus glabāt kabatā un pat šaujot uzgrauzt. Bija 
laiks, kad Sarkanais Krusts un Gaidas tos cepa un pārdeva ap Anzac dienu, bet 
nu jau vairs to nedara, tomēr šie cepumi ir kļuvuši par Austrālijas tradīciju.
G.R.

Marijatviles koris Melburnā
Turpinājums no 7. lpp.

Pianists skolotājs Džeisons Hamonds (Jason Hammond) 
un čells Lucinda Mačina (Linda Machin).

FO
TO

 R
ob

er
ts

 B
ir

ze



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2015. gada 4. maijā

Nākošā rītā agri, pat pirms brokastīm, 
dodamies ceļā uz Sīmonstaunu (Simonstone), 
netālu no Mančestras, kur dzīvo mūsu bijušie 
ceļabiedri – Džila un Pēteris.

Iebraucam tieši Pētera mātes 90. dzim-
šanas dienas svinībās, kur sanākuši visi ģi-
menes radinieki un tuvākie draugi. Pavadām 

jauku pēcpusdienu, svinot Konijas jubileju un pastāstot par 
mūsu dzīvi Austrālijā. Kad viesi aizgājuši, Pēteris ierosina 
izbraukumu Sīmonstaunas apkārtnē.

Pēteris nupat kā iesācis pensijas dienas, tādēļ nav jādo-
mā par agro celšanos vai iešanu darbā, un tā kā šeit gaišs 
līdz vēlai stundai, tad ir pietiekami laika izbraukt apkārtni.

Jaunā Landroverī ērta braukšana, un tā kā sēžam ma-
šīnā diezgan augstu, ceļmalas dzīvžogi un mūru sētas ne-
ierobežo skatu. Suzanna pat iebilst, ka noderētu trepītes 
iekāpšanai. Apkārtnes zaļums un auglīgums ļoti iespaidīgs. 
Ciemi un lauku mājas apkoptas un rāda omulīgumu un lab-
klājību. Piestājamies vairākās vietās fotografēt ainavas, 
mājiņas, pilsdrupas un arī paēst vakariņas Vaitvelas (Whi-
tewell) miestiņā, Lankaširas tīrelī. Divas dienas mūs izvadā 
pa visādiem Lankaširas kalniem, lejām un lauku ciemiem.

Pēterim un Džilai patīk braukt laukos, velkot savu ka-
ravānu, un sarunājuši pāris dienas mūs pavadīt, lai apska-
tītu slaveno Ezera rajonu (Lakes District). Viņi pārgulēs 
savā karavānā, bet mums rezervēta istabiņa Gulta un Bro-
kastis mājiņā karavānas parka tuvumā.

Pa ceļam piebraucam apskatīt Kerkamu (Kirkham), no 
kurienes nāk Suzannas mātes senči. Iebraucot Kerkamā, 
pie pirmā ceļa pagrieziena stāv Suzannas onkulis Meks! 
Nu vismaz viņam līdzīgs, jo Meks jau vairākus gadus aiz-
saulē! Apbraucam pagriezienu vēlreiz, lai slepeni uzņemtu 
fotogrāfiju. Bet zini ko? Kad vēlāk apskatām uzņemtās fo-
togrāfijas, pagrieziens tukšs. Dīvaini gan. Paliekam kādu 
laiciņu un apstaigājam pilsētiņu, fotografējot sakoptos dār-
zus un veikaliņus. Kerkama atrodas rajona augstienē, kur 
romieši jau 1. gs. uzbūvēja cietoksni. Kā rajona komerci-
ālais, sabiedriskais un reliģiskais centrs Kerkama darbojās 
līdz pat 10. gs., bet tagad galvenā loma esot kā dzīvojamo 
namu rajonam un iepirkšanās centram. Morisonas univer-
sālveikala kafejnīcā Suzanna ievēro viņas mammas slave-
no citronputeņu kūkas šķēli! Viena pati šķēle atstāta tieši 
mums. Suzanna izjūt milzu saviļņojumu, un acīs saskrien 
mīļas atmiņu asaras. Citronkūka garšīga, bet nekādā ziņā 
nepārspēj Naulas gardumus.

Ceļš ved tālāk uz Ezeru rajonu, un atkal satikšanās ar 
Džilu un Pēteri. Atrodam naktsmājas Rožu mājā, un pa lai-
mi mūsu istabiņa pirmā stāvā. Varam ieripināt somas bez 
celšanas. Būsim šeit trīs dienas un vakarus. Džila un Pēteris 
labi pazīst Ezeru rajonu un izvadā mūs par visu apkārtni. 
Visās pusēs skati pēc skata un atkal rādītāja pirksts pārslo-
gots. Prāmis pārved Vinamīras ezeram un, braucot pa šau-
riem, ceļiem nonākam Hiltopā, kur reiz dzīvoja Bīatriks 
Potera. Pieturvieta pārpildīta ar busiņiem un japāņiem. 

Braucam tālāk. Izkāpjam pastaigāties pie dzidra ezera, ap 
kuru populāra staigāšanas taka, un ieelpojam svaigo gaisu.

Pusdienas pavadām Dzeguzes uzacī (Cukoo Brow), 
pirms uzbraucam kalnā netālu no Kezvikas (Keswick), 
kur brīnišķīgi skati uz ezeru Dērventvoter (Derwent Wa-
ter). Saulīte spīd, un skaisti pasēdēt bērzu ēnā pēc krietnas 
pastaigas līdz kalna augstienei. Pēkšņi, bez jebkāda brīdi-
nājuma, kara lidmašīna ar milzīgu rūcienu strauji izlido 
ezeru ielejā. Gandrīz izlecu no ādas! Brīnums gan, jo no 
mūsu sēdvietas, skatījāmies lejup uz lidotāju viņa kabīnē! 
Pēteris paskaidro, ka Anglijas kara lidmašīnas bieži izman-
to šo rajonu speciālām apmācībām, instrumentu lidošanas 
spēju pārbaudei. Kad sirds atgūst normālo ritmu, dodamies 
apciemot Viljama Vordsvorta darbības un kapavietu Gras-
mīrē. Šeit atkal tūristu drūzma, jo Vordsvorts ļoti pazīs-
tams un populārs angļu 19. g.s. dzejnieks un filozofs. Atce-
ros paša ģimnāzijas dienas, kad bija jāmācas viņa pantiņus.

Pēc trim naktīm un jauki pavadīta laika kopā ar Džilu 
un Pēteri, turpinām mūsu ceļojumu tālāk ziemeļu virzienā.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (4)
Izbraukums Sīmonstaunas apkārtnē
Trešais turpinājums. Sākums LL326, LL327, LL358

Simonstaunas apkārtnē.
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Simonstaunas apkārtnē.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $73.
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deklarācijas gadadiena patiesi ir pie-
mērotākais brīdis, lai novērtētu tieši 
atjaunotās valsts attīstību.

Trīs labas lietas
Lai labāk saprastu, ko es domāju ar 

šķietami netveramiem ieguvumiem no 
4. maija, iesaku iedomāties mūsu dzīvi 
šodien bez vismaz trim lietām – Saei-
mas un pašvaldībām, brīviem plašsa-
ziņas līdzekļiem un pārvietošanās brī-
vības. Kā gan bez tā visa mēs varētu ik 
dienas nodarboties ar mūsdienu Latvi-
jas nacionālo sportu – politiķu lamā-
šanu plašsaziņas līdzekļos par dzīves 
samaitāšanu tiktāl, ka cilvēki ir spiesti 
pamest valsti?

Pat atmetot ironiju, visticamāk, ka 
daudziem un jo īpaši gados jaunākiem 
cilvēkiem tas neliekas nekāds sasnie-
gums, ka mums ir brīvi vēlēta Saeima 
un pašvaldības, daudz un brīvi plaš-
saziņas līdzekļi, kā arī iespēja brīvi 
pārcelties uz dzīvi un darbu pārējās 27 
Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tomēr man tas liekas ļoti liels 
sasniegums salīdzinājumā ar laiku 
pirms gadsimta ceturkšņa, kad tā visa 
mums nebija, un, vēstures ratam pa-
griežoties kaut nedaudz citā virzienā, 
varēja nebūt arī šodien. Turklāt arī tas, 
ka atjaunotā Latvijas valsts ir spējusi 
to visu saglabāt un attīstīt, ir jāvērtē kā 
sasniegums, jo tās nav lietas, ka notiek 
vai pastāv pašas par sevi.

Lai to nodrošinātu, ir jābūt skaid-
rai sabiedrības vēlmei un vajadzībai 
pēc brīvām vēlēšanu tiesībām, vārda 
brīvības un personas brīvības, kas ie-
tver arī pārvietošanās brīvību. Pietiek 
paraudzīties uz austrumiem no Latvi-
jas, lai redzētu, ka ne visi gribēja un 
spēja izmantot tās iespējas, ko Latvija 
izmantoja pirms gadsimta ceturkšņa 
un turpina izmantot joprojām.

No vienas puses ir labi, ka Latvijā 
jau ir izaugusi vesela paaudze ļaužu, ku-
riem brīvas vēlēšanas, brīva plašsaziņa 
un vēl citas brīvības ir tik pašsaprotamas 
lietas, ka var pat nedoties vēlēt, nesekot 
sabiedrībai būtiskām ziņām plašsaziņā 

un lepni paziņot, ka politika viņus nein-
teresē. Tāpat kā apšaubīt vai kapitālisms, 
brīvais tirgus un liberālisms ir tiešām tās 
iespējami labākās lietas, koķetēt ar anar-
hiju un citām galējām idejām.

No otras puses ir arī zināmas bažas, 
ka ar tik vieglprātīgu attieksmi pret ko-
pējo valsts dzīvi un sabiedrības pārval-
di var arī nonākt pie tā, ka vienā rītā tās 
pašsaprotamās lietas ir izgaisušas kā 
nebijušas. Lai tās saglabātu, ir tomēr jā-
saprot, cik būtiskas ikviena cilvēka dzī-
vē ir politiskās un saimnieciskās brīvī-
bas, kas Latvijā šobrīd ir nodrošinātas, 
tieši pateicoties 1990. gada 4. maijam.

Mucā auguši
Laikā, kad sākās Trešā atmoda un 

tās nestais pakāpeniskais brīvības pie-
augums, es biju pusaudža vecumā. To-
mēr diezgan labi atceros, ka vēl pirms 
atklātības laikmeta cilvēki savā starpā, 
draugu un radu lokā politiku neapsprie-
da. Visticamāk, ka daudzi pat nezināja 
LPSR augstākās vadības vārdus, iz-
ņemot vietējās komunistiskās partijas 
pirmo sekretāru, kas arī bija galvenais 
vietvaldis. Ja varēji uzticēties apkārt 
esošajiem, tad varēji nolamāt partijas 
vadību, taču interesēties par politiku 
nebija jēgas, jo ietekmēt valstī notieko-
šo ar parlamenta un pašvaldību vēlēša-
nu starpniecību nebija iespējams.

Tie, kas tagad tik sparīgi pretojas Ei-
ropas dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai 
Latvijā, pie reizes nolamājot valsti, ne-
grib vai nespēj iedomāties, ka padomju 
laikā nekādas sabiedriskās apspriešanas 
un taisnīgas kompensācijas vispār nebija 
iedomājamas. Ja meliorācijas plāns pa-
redzēja nojaukt tavu māju, tad to nojau-
ca, ierādot vietā mitekli kolhoza ciema-
tā. Ja Rīgas vēsturiskajās nomalēs bija 
ieplānots celt daudzīvokļu namu blāķus, 
tad paaudzēs privātmājās tur dzīvojoša-
jiem bija tās jāpamet nojaukšanai un bez 
ierunām jāpārvācas uz varas ierādīto 
dzīves vietu. Tāpat kā nebija nekādu sa-
biedrisku sarunu par vides aizsardzību, 
koku glābšanu un pilsētvides pārveidi, 
kā mēs to esam ieraduši darīt tagad.

Līdzās tam, ka nebija iespēju ie-
tekmēt varas rīcību nedz valsts, nedz 
pašvaldību līmenī, cilvēkiem nebija 

arī iespējas brīvi paust savu viedokli 
plašsaziņas līdzekļos un ne tikai tur. Ja 
iedziļinās padomju laika radītajos aps-
tākļos, tad ir pat baisi apzināties, cik 
dziļi cilvēka apziņā tie ietiecās. Es labi 
atceros, kā manos vidusskolas gados, 
kad varēja sākt atklāti runāt par patieso 
Latvijas vēsturi, es pēkšņi uzzināju savu 
klasesbiedru ģimeņu stāstus un varēju 
stāstīt arī savu. Tie bija līdzīgi traģiski, 
taču pirms tam mēs bijām par to publiski 
klusējuši un jau bērna vecumā būtībā ie-
mācījušies neuzticēties citiem bērniem.

Spunde ārā sprāga
Pārāk daudz vietas vajadzētu, lai ap-

rakstītu padomju laika dzīves īstenības 
kroplības, taču par pārvietošanās brīvī-
bu tik vien piebildīšu, ka lāgā nevarēja 
pat uz blakus pilsētu pārcelties, jo bija 
grūtības iegūt dzīvesvietu un pierakstu, 
bez kā savukārt nevarēja dabūt darbu. 
Turklāt padomju laiks daudziem no 
mums iemācīja bez kautrēšanās un min-
stināšanās ievākties izvesto, sodīto un 
no mājokļiem vienkārši izmesto cilvēku 
dzīves vietās ar visu tur atstāto iedzīvi.

Pārmaiņas var vērtēt dažādi. Gan no 
viedokļa – ko es ieguvu, gan no viedok-
ļa – kādas važas es nokratīju no saviem 
pleciem. Arī 4. maija gadadienā var gan 
mērīties ar naudas šķindoņas skaļumu 
savās un pārējo kabatās, gan censties 
saprast, vai atgūtās brīvības desmit-
gades ir mūs padarījušas brīvākus un 
labākus kā cilvēkus, ļaujot pamazām 
atbrīvoties no personas nebrīves važām.

Esmu pārliecināta, ka gadsimta ce-
turkšņa kopš 1990. gada 4. maija lielākā 
vērtība ir dotās brīvības iespējas valstij 
kopumā un katram no mums atsevišķi. 
Mums katram ir bijusi iespēja atbrī-
voties no pašcenzūras, no meliem un 
noklusēšanas, no neuzticēšanās līdzcil-
vēkiem. Mums ir dota iespēja stiprināt 
savu pašapziņu, katrai mūsu balsij vēlē-
šanās piešķirot vērtību, kā arī mūsu cil-
vēciskā pašcieņa vairota ar tiesībām uz 
viedokli. Kā nu katrs no mums to ir iz-
mantojis, lai paliek uz paša sirdsapziņas, 
bet nenoliegsim, ka atjaunotā Latvijas 
brīvvalsts mums ir devusi tādu iespēju.
Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste

Laikrakstam „Latvietis“

Brīvības desmitgades
Turpinājums no 1. lpp.

dziedātāja Andra Staško, kā arī aktieris, 
autors un dziedātājs Artūrs Rūsis. Uz 
skatuves redzēsim arī Māru Zommeri, 
Jūliju Plostnieci, Edvīnu Rūsi, Ēriku 
Kīnu, Ati Zakatistovu, kā arī Losan-
dželosas vokālo ansambli, orķestri un 
dejotājus. Pa starpu teātra izrādēm un 
koncertiem neaizmirstiet piektdien ap-
meklēt arī Mākslas izstādes atklāšanu 
pusseptiņos vakarā, kurā skatīsim mūsu 
vecākās un jaunās paaudzes mākslinie-
ku darbus par tēmu Vakar, šodien un rīt.

Sestdienā, 5. septembrī, esam pa-
domājuši par mazākajiem un jaunāka-
jiem Dziesmu svētku apmeklētājiem. 

Desmitos no rīta bērni kopā ar vecā-
kiem gaidīti uz Bērnu rītu, kurā būs 
iespēja gan pašiem izveidot savu Liel-
vārdes jostu, gan tradicionālu māla ķi-
pīti, gan padejot un parotaļāties.

Mūzikas gardēžiem par prieku no-
tiks Garīgās mūzikas koncerts vēstu-
riskajā Pirmās Unitārās baznīcas namā, 
kas celts 19. gadsimta beigās. Program-
mā dzirdēsiet P. Vaska, D. Aperānes, 
Ē. Ešenvalda, E. Melngaiļa, P. Dambja, 
O. Šepska, V. Baštika un A. Purva skaņ-
darbus. Kā īpašie viesi koncertā pieda-
līsies komponists Pēteris Vasks, kā arī 
koris Cantus Forte no Latvijas, diriģenta 
Ivara Cinkusa vadībā. Sestdienas lielā-
kais sarīkojums būs Tautas deju uzve-
dums Caur mūžiņu izdejoju ar krāšņiem 

deju aranžējumiem tautas mūzikas pava-
dījumā, enerģiskiem un entuziastiskiem 
dejotājiem kā no Amerikas, tā arī viesiem 
no Eiropas. Sestdienas vakarā vēl pare-
dzēts Latvijas dziedātāja, komponista, 
TV šovu vadītāja un aktiera Laura Rei-
nika autorkoncerts Es skrienu. Izklaides 
biznesā Lauris veiksmīgi darbojas jau 
vairāk nekā desmit gadus un savu talantu 
un prasmes papildinājis arī aktieru sko-
lā Losandželosā, ASV. Kā komponists 
un izpildītājs Lauris Reiniks ir izdevis 8 
albumus, saņēmis vairāk nekā 20 nacio-
nāla mēroga balvas un kļuvis par vienu 
no retajiem latviešu mūziķiem, kam iz-
devies gūt ievērojamus panākumus arī 
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Mūžībā aizgājuši

Aktrise MIRDZA STILVE 2015. gada 16. aprīlī 
Skatuves meistars RAIMONDS KUKEVICS 2015. gada 23. martā

Sēro Austrālijas Latviešu Teātra saime
Mirst cilvēks. Viņa augums zūd.

Bet dvēsele – kur paliek tā?
Man mazam teica – nesatrūd.

Dievs ieliek to sev kabatā.
Aleksandrs Čaks „Dvēsele“

Vienmēr paturēsim sirdīs

MIRDZU STILVI,
ilggadīgo, iecienīto sabiedrisko darbinieci, vienu no laikraksta Austrālijas Latvietis pirmām 

darbiniecēm un mūsu ģimenes mīļu paziņu.

Maruta Dēliņa-Tauriņa, Jānis Dēliņš un Daris Dēliņš

starptautiskā mērogā, īpaši Baltijas val-
stīs. 2010. gadā izdotais albums Es skrie-
nu ir saņēmis prestižo Latvijas Mūzikas 
Ierakstu Gada balvu kategorijā Labākais 
Pop Albums, un mums būs lieliskā ie-
spēja klausīties Laura Reinika populārā 
albuma koncerta versiju. Tomēr tas vēl 
nav viss! Esam padomājuši, ka pēc tautas 
deju uzveduma un koncerta Es skrienu, 
arī skatītājiem gribēsies izkustināt kājas, 
tāpēc tūlīt sekos Jauniešu ballīte ar deju 
mūziku. Tajā aicināti piedalīties visi, kas 
jūtas jauni sirdī un garā.

Svētdienas 6.  septembra, sarī-
kojumi iesāksies ar Kino pēcpusdie-
nu – režisores Dzintras Gekas jaunākās 
dokumentālās filmas Dieva putniņi 
pirmizrādi. Filma Dieva putniņi turpina 
stāstu par Latvijas okupācijas sekām un 
rāda to latviešu likteņus, kas no atkārto-
tās padomju okupācijas bēgot un izejot 
caur Pārvietoto personu nometnēm, no-
nāca Rietumos. Filmas tapšanas gaitā 
intervēti vairāk nekā simts cilvēku, un, 
iespējams, tajā redzēsiet arī savus drau-
gus, paziņas, ģimenes locekļus, kā arī 

vairākus latviešu sabiedrībā aktīvus un 
labi atpazīstamus cilvēkus. Filma tiks rā-
dīta ar angļu subtitriem. Pirmizrādē vie-
sosies arī filmas režisore Dzintra Geka, 
kas par savu darbu, rādot gan uz Krievi-
jas Gulag nometnēm izsūtīto, gan bēgļu 
gaitās uz Rietumiem izbraukušo latvie-
šu likteņstāstus, saņēmusi neskaitāmas 
kino un televīzijas balvas, un 2014. gada 
11. novembrī Dzintra Geka saņēma arī 
Latvijas Republikas valdības augstāko 
apbalvojumu – Ministru kabineta balvu.

Svētku centrālais notikums – lielais 
Kopkora koncerts paredzēts svētdienas 
pēcpusdienā. Tajā piedalīsies latviešu 
kori no ASV, Kanādas, Latvijas, Beļ-
ģijas, Īrijas un citām Eiropas valstīm. 
Repertuārā latviešu kora klasika – Jā-
zepa Vītola, Andreja Jurjāna, Jāņa Me-
diņa, Emīla Dārziņa, Volfganga Dārzi-
ņa, Bruno Skultes dziesmas. Turpat arī 
mūsdienu komponistu skaņdarbi – Ērika 
Ešenvalda, Imanta Mežraupa, Jura Ķe-
niņa, Raimonda Paula, Zigmāra Liepi-
ņa, Alfrēda Feila, Valentīna Bērzkalna, 
Andreja Cīruļa kora dziesmas un tautas 
dziesmu apdares. Starp tām arī kompo-
nistes Maijas Riekstiņas dziļi nacionā-
lais darbs Latviešu gadalaiku kantāte. 

Koncerta programmā īpaši izcelti četri 
skaņdarbi, kam tekstu sarakstījis Andris 
Ritmanis – ārsts, dzejnieks, latviešu sa-
biedrības aktīvists un nerimtīgs Dziesmu 
svētku idejas veicinātājs un entuziasts. 
Dziesmu komponistes ir Andra meitas 
Lolita Ritmanis un Brigita Jameson.

Pēc koncerta visi laipni lūgti svētku 
vakariņās, kam sekos Lielā Svētku balle. 
Līdz vieniem no rīta deju mūziku ballē 
spēlēs iecienītais ansamblis AdamZahl 
(Ēdamzāle) no Čikāgas. Pirmdienas rītā 
vēl redzēsimies Atvadu brokastīs, dalī-
simies sajūtās, stāstīsim piedzīvojumus, 
un, kas zina, varbūt jau sāksim plānot 
nākošos Dziesmu svētkus?

Vēl jāpiemin, ka visu svētku laiku 
darbosies Mākslas izstāde un Svētku 
tirdziņš. Atpūsties un atvilkt elpu va-
rēsiet Atspirdzinājumu un atpūtas telpā 
svētku galvenajā viesnīcā Mariott, un 
turpat darbosies arī Informācijas un bi-
ļešu centrs. Vēl vairāk par svētkiem va-
rat uzzināt Dziesmu svētku mājas lapā: 
http://www.latviansongfest2015.org/.

Uz tikšanos XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svētkos!

Taira Zoldnere
Laikrakstam „Latvietis“

Rietumkrasta Dziesmu svētki
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te teica: „Mans tēvs ir dzimis Skotijā, 
un es jūtu saites ar Skandināvu zemēm 
un Ziemeļeiropu. Biju Rīgā, lai redzē-
tu Daugavu un Latvijas krastu, un iz-
justu Latvijas vēsturi. Tautas dziesmas 
ir viens veids, kā uzturēt kultūru, un 
atdarināt atmiņas par dzimto zemi un 
asociācijas ar dzimteni kā paradīzi. 
Savā kompozīcijā esmu izmantojusi 
latviešu tautas dziesmas Pūt, vējiņi! 
tēmu. Man bija liels prieks sadarboties 
ar Imantu Tilleru un Arni Sproģi. Ar 
Imantu man ir kopēji uzskati par to, 
kas ir svarīgs mākslā, un Arnis ir dziļi 
iejūtīgs cilvēks, kas atklāti dalījās ar 
savu pieredzi. Manu kompozīciju sē-
riju Esamība un laiks ietekmēja Hei-
degera filozofija, ka mēs neeksistējam, 
kā neatkarīgas būtnes: mēs esam daļa 
no plašākas sabiedrības, un mūsu at-

tiecības ar citiem ir tas, no kā rodas 
dzīves jēga.“

Imanta Tillera Paradiso ir viens no 
viņa Diasporas sērijas darbiem. Darba 
nosaukumā ir atrodama vārdu spēle – 
tas ir saprotams burtiskā nozīme un ir 
arī salikums no burtiem, kas ir vārdā 
Diaspora. Diasporas sērijā ir četri dar-
bi – Diaspora (1992), Izkliede (1994), 
Paradiso (1994) un Farewell to reason 
(Ardievas saprātam) (1996). Darbu 
tēmas ir par dzimtenes atstāšanu, jau-
niem sākumiem un par vajadzību atzīt 
dažādas balsis. Diaspora sērijas darbu 
veidošanu mudināja Latvijas neatkarī-
bas atgūšana 1991. gadā. Tillers teica, 
ka darbi šajā sērijā ir starp vislielāka-
jiem viņa darbiem – lielas tēmas prasa 
lielus darbus(3)(4). Diaspora (1992) arī 
tika izstādīts Latvijā.

Jaunradīto Rozalindas Peidžas 
kompozīciju, kopā ar pirmajiem di-
viem darbiem Esamība un laiks sēri-

jā atskaņos Kanberas Starptautiskās 
mūzikas festivāla ietvaros, piektdien, 
2015.  gada  8.  maijā,  plkst.  15.30(5). 
Mūziku papildinās Imanta Tillera 
mākslas darbu projekcijas. Koncerta 
laikā arī notiks diskusija par mākslu un 
mūziku starp Imantu Tilleru, Rozalin-
du Peidžu un komponistu un radio žur-
nālistu Andrju Fordu (Andrew Ford).

Visi ir laipni aicinātu būt klāt šajā 
nozīmīgā notikumā latviešu tautas 
kultūras vēsturē!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

(1)(2)(3) SBS Radio intervijas ar SBS ko-
respondentu Edgaru Gresti.

(4) Imanta Tillera Diaspora sērijas 
darbi ir redzami tīmekļa vietnē: 
http://nga.gov.au/exhibition/tillers/
Default.cfm?MnuID=2&GalID=3

(5) http://www.cimf.org.au/event-
calendar/

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. maijs
Henriete, Henrijs, Jete
1920. poļu karaspēks ieņēma Kijevu.
1936. latviešu fiziķis ASV Juris Upat-
nieks (1962. kopā ar Emetu Leitu izgata-
voja vienu no pirmajām hologrammām.)
1945. ģenerālis Jodls paraksta Vācijas 
bezierunu padošanos, kas stājās spēkā 
nākamajā dienā.

8. maijs
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
Nacisma sagrāves diena un Otrā pa-
saules kara upuru piemiņas diena
1925. gleznotāja Felicita Pauļuka.
1926. MLB bibliotēkas bibliotekāre 
Olga Siliņa.
1945. Otrais pasaules karš: beidzās 
karadarbība Eiropā, Vācijai pieņemot 
bezierunu kapitulāciju.
1950. Latvijas politiķe, matemātiķe 
Tatjana Ždanoka.
1967. vijolnieks Nilss Silkalns.
1990. Igaunijā atjaunota neatkarība.

9. maijs
Einārs, Ervīns, Klāvs

Eiropas diena
1895. rakstnieks, Padomju armijas ko-
mandieris Roberts Eidemanis (nošauts 
1937).
1905. jurists, tulkotājs Sigurds Mel-
nalksnis.
1945. Žukovs un Keitels Berlīnē pa-
raksta Vācijas padošanās apstiprinā-
jumu.
1955. Latvijas politiķe, LR izglītī-
bas un zinātnes ministre (1999.g. 
20.maijs – 1999.g. 16.jūl., 2007.g. 
20.dec. – 2010.g. 3.nov.) Tatjana Koķe.
1965. latviešu ārsts un politiķis, Saei-
mas priekšsēdētājs (2007.g. 24.sept. – 
2010.g. 2.nov.) Gundars Daudze.

10. maijs
Maija, Paija
Mātes diena (2015)
1655. dibināta Jēkabpils (Jacobusstadt) 
Tobago.
1925. pēdējais Otrā pasaules kara me-
žabrālis Latvijā Jānis Pīrups (no me-
žiem iznāca tikai 1995. gadā, kad vi-
ņam bija jau septiņdesmit gadi).
1940. Latvijas Armijas ģenerāļa pakā-

pe piešķirta Jāzepam Baško.
1940. Vācija iebrūk Holandē un Beļģi-
jā – sākās Blitzkrieg.
1943. ALT aktrise un režisore Ieva 
Kaina.

11. maijs
Karmena, Manfreds, Milda
1835. dzejnieks, komponists Kārlis 
Baumanis (Baumaņu Kārlis).
1925. literatūrzinātniece Elza Knope.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Māra Siksna.
1955. latviešu ģitārists, rokgrupas Līvi 
dibinātājs Ēriks Ķiģelis.
1955. latviešu mediķis Jānis Gar-
dovskis.

12. maijs
Ināra, Ina, Inārs, Valija
Starptautiskā medmāsu diena
1900. literatūrzinātniece, tulkotāja 
Marta Rasupe.
1920. sabiedrisks darbinieks un politi-
ķis Gunārs Meierovics.

Kanberas mūzikas festivālās
Turpinājums no 6. lpp.

 
Turpinājums 16. lpp.

Imants Tillers. „Paradiso“.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2015. gada 4. maijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 30. aprīlī.
€1 = 1,41610 AUD
€1 = 0,72670 GBP

€1 = 1,47270 NZD
€1 = 1,12150 USD

Adelaidē
Otrdien,  5. maijā, plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālē. 
Stādīsim sīpoliņus podos, lai sagaidītu 
krāšņu pavasari. Ja kādam ir sīpoliņi, 
ko varētu atnest līdzi uz Rosmi stādī-
šanai. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien,  7.  maijā, plkst. 10.00 
LAIMAS izbraukums no ALB nama 
ar atgriešanos ap 16.00. Būs visiem ie-
spēja tikties ar menedžeri, paskatīties 
īpašumu, piedalīties organizētā pasā-
kumā, ēst pusdienas un pēcpusdienā 
noklausīties koncertu. Maksa $10 no 
personas. Ja nākat, zvaniet LAIMAS 
birojam līdz piektdienai, 1. maijam.
Svētdien,  10.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazā zālē. Vēl joprojām 
gaidām jaunus, un ne tik jaunus spēlē-
tājus mūsu vidū.
Otrdien, 12. maijā, plkst. 10.00 – 12.00 
LAIMAS informācijas sesija Bern-
saides pašvaldības namā. Runātājs no 
Centrelink stāstīs par tēmu Financial 
Information for Seniors. Ja nāksiet, zva-
niet LAIMAS birojam līdz 8. maijam.
Sestdien, 16. maijā, plkst. 11.00 LAI-
MAS Pavārmākas kursi. ALB namā 
Gunta Rudzīte demonstrēs pīrāgu re-
cepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
ar $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
11. maijam.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā. Vēl joprojām gaidām jaunus, 
un ne tik jaunus spēlētājus mūsu vidū.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.00 Tāla-
vā Adelaides Latviešu biedrības Gada 
svētki 1949 – 2015 ar Jautru pēcpusdie-
na; čellu duets – Jānis Laurs un Anita 
Laura, Tautas deju kopas Auseklītis un 
citi priekšnesumi; bufete, kafijas galds 
un bārs darbosies no plkst 13.00. Galdi 
iepriekš rezervējami un ieejas kartes 
nopērkamas grāmatnīcā un arī pie ka-
ses sarīkojuma dienā. Ieeja $15. Skol-
niekiem ieeja bez maksas. Loterija ar 
vērtīgiem laimestiem. Jautra sadzīve. 
Pavadiet laiku draugu sabiedrībā un 
atbalstiet savu biedrību!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 17. maijā, plkst. 11.00 7. svēt-
diena pēc Lieldienām. Dievkalpojums.

Brisbanē
Otrdien,  12.  maijā, plkst. 10.00 
Brīvļaužu sanāksme Latviešu namā. 
Dažādas nodarbības. Rīta tēja un pus-
dienas $15.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-

ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 16. maijā, plkst. 13.00 Svēt-
brīdis Latviešu namā. Pēc īsa svētbrīža 
klausīsimies skaistā 55. KD Sidnejā ga-
rīgā koncerta DVD atskaņojumu. Visi 
mīļi gaidīti! Ieeja par ziedojumiem.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 5. maijā, plkst. 10.00 –12.00 
priekšpusdienā Svēta Krusta baznīcas 
zālē bērnudārzs Daina pirmsskolas 
vecuma bērniem.
Sestdien,  9.  maijā, Daugavas skolas 
ģimenes dienas sarīkojums.
Otrdien, 12. maijā, plkst. 10.00 – 12 
priekšpusdienā Svēta Krusta baznī-
cas zālē bērnudārzs Daina pirms-
skolas vecuma bērniem. Tuvāka in-
formāciju, zvanot 0421709339 vai 
 amanda1971rug@yahoo.com Aman-
dai Hirst-Whyte, bērnudārza Daina 
vadītājai.
Otrdien,  12.  maijā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Ceturtdien,  14.  maijā, plkst. 14.00 
Bībeles studija Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. maijā, plkst. 16.00 Gai-
du un skautu mītnes vakars.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 10.00 Ģi-
menes dienas dievkalpojums.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Ceturtdien,  7.  maijā, plkst. 12.00 
saiets un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Piektdien, 8. maijā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. maijā, Kurzemes cietok-
šņa atcere un Sidnejas vanadžu kopas 
gadskārtējais labdarības sarīkojums 
un Mātes dienas sarīkojums.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 

Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 10.00 Ģi-
menes dienas Dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma mā-
cītāja referāts.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 10.00 De-
besbraukšanas dienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  10.  maijā, plkst. 9.30 Ģi-
menes dienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.
Svētdien,  17.  maijā, plkst. 9.30 De-
besbraukšanas dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  7.  maijā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Latvijā
Piektdien,  8.  maijā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes Ģimenes 
dienas dievkalpojums Metodistu baz-
nīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Pirmdien,  11. maijā, un otrdien, 12. 
maijā, Rīgā Latvijas prezidentūras 
ES Padomē laikā Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā notiks konference par 
diasporas un migrācijas jautājumiem 
Eiropas Savienībā, ko organizē Ārlie-
tu ministrija sadarbībā ar asociāciju 
Eiropieši pasaulē (Europeans Throu-
ghout the World) un Eiropas Latvie-
šu apvienību. Plašāka informācija: 
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zi-
nas/46124-augsta-limena-eksperti-ri-
ga-diskutes-par-aktualiem-es-diaspo-
ras-un-mobilitates-jautajumiem
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

1938. arhitekts, sabiedriskais darbi-
nieks Austrālijā Arnis Siksna.
1945. Rietumu sabiedrotie vienojās, 

ka bēgļus uz Baltijas valstīm ar varu 
nerepatriēs.
1985. kamaniņu braucējs, 2010. g. Zie-
mas Olimpiskās spēles sudraba meda-
ļa ieguvējs Andris Šics.

13. maijs
Ira, Iraīda, Irēna, Irīna
1890. māksliniece, tēlniece Marta 
Skulme.
1932. ALT aktrise Irēna Klausa.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


