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Saeimas priekšsēdētāja ASV
„Latviešu diasporai ir neatsverama loma...“

„Mēs aizvien atceramies un no-
vērtējam, ka Amerikas latviešiem 
Latvijas valsts bijusi svēta visos lai-
kos. Latviešu diasporai ir bijusi ne-
atsverama loma mūsu valstij svarīgos 
pagrieziena punktos – gan padomju 
režīma laikā, skaidrojot okupācijas 
faktu starptautiskajai sabiedrībai, gan 
veicinot Latvijas dalību NATO. Latvi-
jai jūs esat vajadzīgi arī šodien, kad 

galvenā cīņa norisinās informatīvajā 
telpā – mēģinot iedarboties uz cilvēku 
prātiem un sirdīm,“ uzsvēra Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece un Ārlietu komisijas vadī-
tājs Ojārs Ēriks Kalniņš svētdien, 
10. aprīlī, vizītes Amerikas Savieno-
tajās Valstīs (ASV) ietvaros piedalījās 
Vašingtonas Latviešu evanģēliski lute-

riskās draudzes Rokvillē 65 gadu svi-
nīgajā pasākumā un tikās ar diasporas 
latviešiem.

Savā uzrunā Saeimas priekšsēdē-
tāja uzsvēra, ka svarīgi, lai Latvijas 
simtgade tiktu svinēta visā pasaulē, 
atzīmējot mūsu valsts un latviešu pa-
nākumus: „Mūsu kopīgais uzdevums 

 
Turpinājums 14. lpp.

2018. gada Dziesmu un deju svētki
Apstiprināts norises laiks

XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 
2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam, 
tā 12. aprīlī lēmusi valdība. Nāka-
mie Dziesmu un deju svētki norisinā-
sies Latvijas valsts simtgades svinību 
zīmē.

Līdz 2016. gada decembrim Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un deju svētku 
rīkotājs Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs sadarbībā ar svētku sagatavoša-
nā iesaistītajām pusēm (valsts institū-
cijām, pašvaldībām, svētku pasākumu 
darba grupām u.c.) plāno sagatavot 
svētku pasākumu plānu un mākslinie-
cisko programmu, kā arī izvērtēt svēt-
ku pasākumiem piemērotākās norises 
vietas.

Tuvākajā laikā plānots izveidot 
svētku Rīcības komiteju, kuras sastāvā 
būs svētku rīkošanā iesaistīto ministri-
ju, kā arī Latvijas Pašvaldību savienī-

bas, Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta, Rīgas domes un citu 
institūciju, kuras iesaistītas Dziesmu 
un deju svētku sagatavošanā un nori-
sē, pārstāvji.

Uzziņai
Latvijas valsts simtgades svinības 

norisināsies piecu gadu periodā no 
2017. gada aprīlim līdz 2021. gada jan-
vārim, aptverot galvenos ar Latvijas 
valsts izveidi un nostiprināšanos sais-
tītos notikumus. Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs koor-
dinē simtgades svētku sagatavošanas 
darbu.

Par simtgades atzīmēšanas virs-
mērķi noteikta Latvijas sabiedrības 
valstsgribas, piederības sajūtas un mī-
lestības pret savu zemi stiprināšana, 

 
Turpinājums 14. lpp.

Pēc dievkalpojuma, atzīmējot Melburnas Evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes dibināšanas 65. gadadienu. Centrā 
no kreisās māc. Dainis Markovskis un prāv. Jānis Priedkalns. (Skat. rakstu 4. lpp.).

FO
TO

 G
un

ār
s N

āg
el

s



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2016. gada 15. aprīlī

Sāksim ar pilnu un 
pareizu nosaukumu: 
Adelaides Latviešu drau-
džu palīdzības apvienība, 
turpmāk, ALDPA. Šogad 
jau četrdesmit astoto 
reizi, ALDPA organizē 
kuģa konteineru, lai tau-

tieši no Adelaides, Brisbanes, Melbur-
nas, Kanberas un Sidnejas varētu sūtīt 
palīdzības saiņus uz Latviju gan drau-
dzēm un organizācijām, gan privātper-
sonām. Ja sākuma gados saiņos vairāk 
aizceļoja pārtikas vielas, tad šodien lie-
lākā daļa ir drēbes, trimdā izdotas grā-
matas un izglītības materiāli skolām.

Lai piekrāmētu lielo konteine-
ri, nepieciešams daudz darba roku: 
gan tādas, kurām smagākie cilājamie 
priekšmeti ir rakstāmrīks un doku-
menti, gan arī tādas, kuras apveltītas 
ar spēcīgiem, nopietniem muskuļiem! 
Cilājamās kastes nav no vieglajām, se-
višķi grāmatas, kuras pat varētu apzī-
mēt par smago literatūru! Konteiners 
ieradās Adelaidē no citām pilsētām, 
jau daļēji piekrauts ar kastēm, kuras 
vajadzēja pārkārtot, pirms tur varē-
ja ielikt Adelaides devu. Šim darbam 
lieti noderēja jaunākie darbinieki, kuri 
tad, kad senā pagātnē no Austrālijas 
sāka sūtīt palīdzību uz Latviju, dienas 
gaismu vēl nebija redzējuši; toties ve-
cākie talcinieki jau piedzīvojuši vairāk 
nekā deviņdesmit dzimšanas dienas.

Nezinu vārdā nosaukt visus citu 
pilsētu čaklos darba rūķus, kas sapa-
koja lielās kastes, bet dzirdēju minam 
vārdus kā Baiba Haringtona (Harring-
ton), Jolanta Ulrichs, Juris Ulrichs 
un Gundega Zariņa no Sidnejas un 
Arnis Siksna no Brisbanes. Adelaidē 
divas dienas strādāja Artūrs Berķis, 
Regīna Berķe, Gunārs Bērziņš, Jānis 
Brakovskis, Jānis Caune, Māris Cau-
ne, Tālis Dīcmanis, Agris Ezeriņš, 
Juris Geste, Vilnis Jankovskis, Ras-
ma Lācis, Anita Misiņa, Ivars Ozols, 
Jānis Pastūhovs, Dzintra Sudimte, un 
Ilga Vēvere. Geņa Janmeija ar visu 94 
gadu nastu uz pleciem, tecēja kā irbīte 
pa ALB nama virtuvi, palīdzot Ilgai, 

lai piektdienas, 1. aprīļa, talciniekiem 
būtu pusdienas. Sestdien, 2. aprīlī, 
pusdienas gādāja DV nama pavārs Da-
vids, un tad jau arī darbs bija pabeigts.

Sevišķu uzslavu izpelnījās jau-
nākie ozoldēli – Māris Caune, Vilnis 
Jankovskis un Jānis Pastūhovs, kas 
tika galā ar galveno stumdīšanu un 
cilāšanu, jo ir vīri spēka gados, un 
smaga darba nebīstas. Administratī-
vie darbinieki mērīja, skaitīja, rakstīja, 
pārbaudīja un rūpējās, lai saiņu numuri 
saskanētu ar dokumentāciju. Protams, 
kādam vajadzēja arī iekasēt naudu, 
jo katram sūtītājam jāmaksā par sa-
viem saiņiem, un dienas beigās sanāca 
krietns žūksnis valsts vērtības. Ja būtu 
negodīgs kasieris, tad tam būtu pāris 
nedēļu garas brīvdienas Havajā garan-
tētas. Protams, pēc tam, tikpat garan-
tētas, būtu vēl ilgākas brīvdienas aiz 
restēm! Par saiņiem maksāja arī LAAJ 
un Daugavas Vanagi un Vanadzes.

Ar visu to, ka šogad bija simts 
paku vairāk, nekā pērn (no Adelai-
des vien 145 un no Sidnejas 64 pakas 
ar grāmatām) konteiners nebija gluži 
pilns, un bez citu pilsētu līdzdalības 
vispār nebūtu iespējams šādu palīdzī-
bu uz Latviju sūtīt.

Adelaides luterāņu draudzes priekš-
nieks Jānis Cau-
ne un Adelaides 
Katoļu draudzes 
priekšnieks Artūrs 
Berķis jau mēnesi 
pirms konteinera 
pakošanas sāka 
reģistrēt saiņus; 
tātad dažiem darbs 
sākās jau krietni 
pirms lielās talkas. 
Abiem priekšnie-
kiem pienākas liels 
paldies par milzī-
go administratīvo 
darbu, kas saistās 
ar šādu uzņēmu-

mu. Sūtītājiem tiek piekodināts, ka pa-
kas jāreģistrē un jāatved līdz noteiktam 
laikam, jo, kad reiz konteiners ir ciet, to 
vairs vaļā netaisa, jo darbs ir beidzies.

Liels paldies tiem, kas iegulda mī-
lestību, līdzekļus un laiku, lai palīdzē-
tu tautai Latvijā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Pagājušā nedēļā, ceturtdien, 7. aprīlī, grez-
nā graduācijas ceremonijā Melburnā, Austrāli-
jas Katoļu universitāte piešķīra Susanai Dārzi-
ņai filozofijas doktora grādu (PhD).

Susana ir pirmā filozofijas doktora grāda ie-
guvēja no viņas skolas Veselības zinību (Health 
Sciences) fakultātē. Viņa izpētīja veidu, kā iz-
vērtēt, vai cilvēku ikdienas izdzīvošanas vaja-
dzības ir apmierinātas.

Susana dejo tautas deju kopā Piektais rite-
nis, apmeklē Melburnas Latviešu vidusskolu; ir 
bijusi Baltiešu festivālu rīkotāja un cep maizītes 
Melburnas Latviešu namā. 

Susana ir precējusies ar Pēteri; viņu ģimenē 
aug pusaudži – Aleksandrs un Ingrīda. Susana ir 
ergoterapeite (occupational therapist) un epide-
mioloģe, un nodarbojas ar mācīšanu un pētniecī-
bu kā mācībspēks Austrālijas Katoļu universitātē.

Dr. Pēteris Dārziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Viktors Zeidaks un Daina Zvirbule.

Otrdien, 2016. gada 29. martā Fi-
dži salā salaulājās Austrālijas latvieši 
Viktors Zeidaks un Daina Zvirbule.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pagājušā svētdienā 

Melburnā atzīmēja 65 ga-
dus kopš dibināja Melbur-
nas Evaņģēliski luterisko 
latviešu draudzi. Drau-
dze-jubilāre mācītāja un 

vēlāk prāvesta Arnolda Grosbacha vadī-
bā izveidojās par lielāko latviešu draudzi 
Melburnā, uzceļot savu dievnamu – Svē-
tā Krusta baznīcu, un daudzus gadus rī-
kojot gan jauniešu, gan bērnu nometnes 
savā lauku īpašumā Deilsfordā.

Bieži aizmirstas, un jubilejas svinī-
bās neminēja, ka mācītājs un draudze 
arī darbojās vairākās pilsētās ārpus Mel-
burnas. Seko daži fragmenti no raksta 
izdevumā Draudzes 5 gadi. 1951-1956.:

„...Alburijas un Vangaratas tautieši 
drīz vien nodibināja paši savas drau-
dzes ar savu pārvaldi, jo apstākļi li-
kās tādai izejai vispiemērotākie. Abas 
draudzes par mācītāju izvēlējās prā-
vestu A. Grosbachu, kas aicinājumu 
arī pieņēma. Pašreiz par abām drau-
dzēm kopā ir 200 locekļi.

Mafra. 1951. g. 3. septembrī drau-
dzes mācītājs izbrauca uz Sale’s no-
metni ap 120 jūdzes no Melburnas, kur 
mitinājās tuvu pie simts latviešu, lai 
tur noturētu savu pirmo dievkalpoju-
mu. (..) Pēdējais dievkalpojums Sale’s 
nometnē notika 1953. g. 10. augustā...

Benalla. Benallas nometne atro-
das ap 120 jūdzes no Melburnas, un 
tajā bija 150 latvieši, kad draudzes mā-
cītājs vadīja tur savu pirmo dievkalpo-
jumu 1951. g. Ziemassvētkos...

Bīčvorta. Bīčvorta ir skaista pilsē-
ta kalnos ap 170 jūdzes no Melburnas. 
Šeit apmetušies uz dzīvi daži desmiti 
latvieši, kas ir pazīstami ar savu lielo 
patriotismu un ir atsaucīgi visiem lat-
viešu pasākumiem. Jau ar 1951. g. Zie-
massvētkiem, (..) mācītājs šeit vadīja 
pirmo dievkalpojumu...

Morningtona. Pazīstamā kūrvieta 
Morningtona atrodas tikai 40 jūdzes 
no Melburnas, kur apmetušies uz dzīvi 
daži desmiti latvieši. (..) mācītājs sāka 
turēt šeit dievkalpojumus 1951. g. 30. 
decembrī...

Moe. Sale’s nometnei likvidējoties, 
daļa latviešu pārcēlās uz dzīvi Moe’s pil-
sētā, kas atrodas 80 jūdzes no Melbur-
nas. Pirmo dievkalpojumu šeit noorga-
nizēja Herta Paule ar savu dzīves biedru 
Arvīdu Pauli 1952. g. 28. februārī...

Džīlonga. Kā pēdējā draudzes kopa 
noorganizējās Džīlongā, uz kurieni bija 
pārcēlušās vairākas ģimenes no Mafras 
un Bīčvortas. Pirmais dievkalpojums 
notika dziedoņa Harija Bergera mājā 
1953. g. 29. martā. Drīz vien dievkal-
pojumiem telpas dabūja baznīcā...

Atsevišķus dievkalpojumus mācī-
tājs ir vadījis arī Balaratā un Somer-
sas nometnē. Taču nekādas draudzes 
kopas līdz šim tur nav nodibinājušās.“

GN

Salaulāti
Viktors Zeidaks ar Dainu Zvirbuli
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Jauna doktore
Susanai Dārziņai piešķirts PhD

Susana Dārziņa.
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Sidnejas Latviešu teātris

Leldes Stumbres

Alma, Lība un Konstancija

Sestdien, 23. aprīlī – 16:00
Svētdien, 24. aprīlī – 13:00
Sidnejas Latviešu namā

Lija Veikina, Jānis Čečiņš,
 Andris Kariks

Dekorācijas – Vija Erdmane
Režija – Jānis Grauds

Ieeja $25/$20
Biļetes iepriekš SLB grāmatnīcā – 9744 8500

VISI LAIPNI LŪGTI!

Laikraksta Latvietis redakcija un valdes sveic

Pēteri Vasku
70. dzimšanas dienā!
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Svētdien, 10. aprīlī, Melburnas 
Sv. Krusta baznīcā notika Melburnas 
Evaņģēliski luteriskās latviešu drau-
dzes 65. gadu jubilejai veltītais diev-
kalpojums. Dievkalpojumā kalpoja 
prāvests Dr. Jānis Priedkalns un mā-
cītājs Dainis Markovskis.

Dievkalpojums bija labi apmek-
lēts, pulcējušies bija apmēram 200 
dievlūdzēju. Altāris bija greznots bal-
tiem ziediem.

Kā parasti dievkalpojums iesākās 
ar ērģelnieka zvanu spēli, kurai seko-
ja dziesma Jaunais rīts (Finlandia) – 
J. Sibeliusa mūzika, teksta autors ne-
zināms; vīru kora Veseris izpildījumā; 
diriģents Roberts Atvars.

Sekoja Dagmāras Stils Svēto 
Rakstu lasījumi.

Pēc Ticības apliecības atkal dziedā-
ja vīru koris Veseris, izpildot E. Dārzi-
ņa (K. Jēkabsona vārdi) dziesmu Mirdzi 

kā zvaigzne; diriģente Sandra Bir-
ze. Kā nākamo dzirdējām E. Dārziņa 
(Aspazijas vārdi) Mēness starus stīgo 
jauktā kora Daina un vīru kora Veseris 
izpildījumā; diriģente Zane Ritere.

Svētrunu teica viesis no Adelaides, 
ALELDA prāvests Dr. Jānis Pried-
kalns.

Ir viena lieta, kura ir nemainīga, 
rakstot par dievkalpojumiem Sv. Krus-
ta baznīcā, un tas ir ērģelnieka Braia-
na Kopela (Brian Copple) sniegums; 
šis dievkalpojums nebija izņēmums; 
Muzikālā meditācija viņa sniegumā 
kārtējo reizi iepriecināja.

Pēc Draudzes Lielās lūgšanas 
jauktais koris Daina –diriģentes Zanes 
Riteres vadībā ļoti aizkustinoši izpil-
dīja Mūsu Tēvs debesīs no kantātes 
Lūcijas Garūtas kantātes Dievs, Tava 
zeme deg (1943).

Sekoja Svētīšana, pēc kuras visi 
nodziedāja Dievs Kungs ir mūsu stiprā 
pils, kā arī dievkalpojuma nobeigumā 
visi vienojās lūgšanā, nodziedot Latvi-
jas valsts himnu Dievs, svētī Latviju!

Draudzes priekšnieks Kār-
lis Kasparsons aicināja prāvestu 
Dr. J. Priedkalnu nolasīt arhibīskapes 
Laumas Zušēvicas apsveikumu drau-
dzei jubilejā un pasniegt LELBĀL ap-
balvojumus: Miervaldim Balodim un 
Dagmārai Stils.

Draudzes priekšnieks pateicās vi-
siem dievkalpojuma dalībniekiem: 
prāvestam Dr. Jānim Priedkalnam par 
dalību jubilejas dievkalpojumā; diriģen-

tiem Zanei Riterei, Sandrai Birzei un 
Robertam Atvaram, kā arī jauktā kora 
Daina un vīru kora Veseris koristiem 
par izcilo muzikālo sniegumu jubilejas 
dievkalpojumā; draudzes ērģelniekam 
Braianam Kopelam, draudzes vecā-

65 gadu jubileja
Melburnas Ev. lut. latviešu draudzes 65 gadu jubileja

Zaķīši, cālīši un olas 
rotāja skolēnu darbus šī 
gada Melburnas Latvie-
šu biedrības Daugavas 
skolas mākslas izstādē 
un konkursā, kas noti-
ka sestdien, 19. martā. 

Skolēni bija cītīgi gatavojuši savus 
darbus, kurus izstādīja pēdējā skolas 
dienā pirms sākās skolas brīvdienas.

Darbus sadalīja trīs kategorijās: 

bērnu dārzs, 1. – 4. klase un 5. – 8. kla-
se. Melburnas Latviešu namu dāmas lū-
dza talkā par konkursa tiesnešiem, un 
balvas par labākiem darbiem piešķīra 
sekojoši: bērnu dārzs – 1. vieta Antons 
Samulis, 2. vieta Krista Kasparsone; 
1. – 4. klase 1. vieta Lija Kasparsone, 
2. vieta Edgars Birzulis; 5. – 8. klase 
1. vieta Andrejs Kristovskis, 2. vieta 
Belinda Lēmane.

Kaut labāko darbu autori saņēma 

īpašas godalgas, Lieldienu zaķītis vi-
sus skolēnus apbalvoja ar oliņu sainīti!

Daugavas skola atsāks otrā ce-
turkšņa darbību sestdien, 16. aprīlī, 
Melburnas Latviešu namā.  Tuvāku 
informāciju par skolas darbību sniedz 
skolas pārzine Līga Dārziņa (epasts: 
liga@darzins.com).

Iveta Samule
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas skolā notiek Lieldienu izstāde
Visus skolēnus apbalvoja ar oliņu sainīti

Skolas audzēkņi.
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Skolēnu mākslas darbi.
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Prāv. J. Priedkalns pasniedz LELBĀL 
apbalvojumu Miervaldim Balodim.
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Prāv. J. Priedkalns pasniedz LELBĀL 
apbalvojumu Dagmārai Stils.
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Iepriekšējais draudzes mācītājs Aldis 
Elberts sveic draudzi lielā jubilejā.
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Otrdien, 22. martā, 
mūsu Ciema (Red.: Mel-
burnas Latviešu ciema) 
ļaudis tapa vizināti uz 
Dandenongu kalniem. 
Skaista, saulaina un silta 
diena; kā latvieši teik-
tu – kā uz pasūtījumu. 

Reti tādas dienas mums ir, kad vēja 
nav nemaz arī kalnos, kur parasti ir 
vēsāks, šodien ir patīkams.

Gar ceļmalu bija augsti koki, bet 
pamatus sedz daudzas zaļas milzu 
papardes. Daudzi autobusi bija uz ce-
ļiem, jo visi grib izbaudīt beidzamo 
saules siltumu pirms nāk ziema.

Sēdu un nogrimstu domās, cik 
daudz dzīvības var būt zem zaļajām 
virsotnēm. Skudru un citādu rāpuļu 
kolonijas tur dzīvo. Katram rāpulim ir 
savi radi un draugi, ar kuriem jāsadzī-
vo un jāsatiekas. Arī katrai kolonijai ir 

savas robežas, kuras nedrīkst pārkāpt.
Mājokļiem jābūt savādākiem. un 

nevienam nav līdzīga apkopšana. Kur 
nu vēl lielāki dzīvnieki – ķenguri vai 
valabiji; katram ir savs stūrītis, kur tie 
dzīvo no gada uz gadu, no paaudzes 
uz paaudzi. Visi satiek viens ar otru 
un par daudz nestrīdas.

Iebraucam skaistā parkā, kas nav par 

Pēc visām lielajām 
svinībām, šogad tas gada 
sākums ir tā kā ievilcies 
drusku garumā, jo pēc 
Ziemassvētkiem un gadu 
mijas mums jau atkal bija 
Lieldienas. Tam visam pa 
starpu vēl Draudzīgais 

aicinājums un Kalpaka atcere, un ska-
ties – visi lielie gada sākuma sarīkoju-
mi jau galā. Vēl liekas gads nav kārtīgi 
sācies, kad jau skatāmies uz ziemu un 
lietu, kad nevienam netīk nekur iet. Ej! 
Pagaidi! Pagaidi! Kur tad, gada sākumā 
taču vēl jābūt Cūku bērēm. Bet tās jau 
arī riskē: vai gatavot pagalmā, vai, un ja 
līs lietus, – tad zālē. Tā nu lai mūsu Per-
tas latviešu visu kalendāru pavisam ne-
sajauktu, pagājušo sestdienu mūsu Cen-
tra zāle atkal smaržoja pēc cūku cepeša.

Kad jau vēlākā pēcpusdienā es ie-
braucu mūsu sētā, dažas mašīnas jau 
bija priekšā, un pēc manis mūsu mašī-
nu stāvvieta sāka pildīties itin aši. Ap 
jau sešiem bijā jāmeklē kur mašīnu no-
likt. Nu saprotams, ka tad jau arī mūsu 
Centra zālīte uzņēma savus viesus 
itin labā skaitā. Sākumā vēl skatījos, 
ka viens otrs galdiņš vēl patukšs, bet 
ziniet, līdz tam, kad sāka dalīt cūkas 
šņukurīti, visi galdi arī bija piepildīti.

Centra direktori bija smagi nostrādā-
jušies jau no agra rīta: gan mūsu māks-
linieki cepēji ar tām cūkas miesām, gan 
stumjot galdus te šeit, te tur un saliekot 
krēslus; vai šeit vajag sešus vai drošības 
pēc nevajadzētu pielikt vēl kādu klāt. Tā 
esot pagājusi visa diena. Es gan vienmēr 
tikai brīnos, kā viņi var tur nodzīvot visu 
dienu un izciest to cepeša siekalojošo 
smaržu. Projām nevar iet, jo taču darbu 
jāpadara, bet es nevaru iedomāties to iz-
turību, es nu to nespētu. Bet šiem vīriem 
jau laikam tas ir iesēdies psihē.

Nu zālē jau arī viss bija salikts, un 
visiem aizrunātie galdiņu vārdi sarakstīti 
un salikti īstā vietā, lai nu būtu tā omu-
līgi pasēdēt ar draugiem. Galdiņi visi 
bija saklāti, dekorēti, un glāzes un viss, 
tikai tagad jāgaida cūkas cepeti. Prieks 
bija redzēt, ka viesi bija sanākuši visai 
kuplā skaitā, kas mūsu centram dos labu 

ienākumu un palīdzēs segt 
gan valsts nodokļus, gan 
apdrošināšanu un vispār 
Centra uzturēšanas izdevu-
mus. Šis mūsu sarīkojums 
Pertas latviešu Centram ir 
lielākais gada ienākums, 
bez kā mums būtu grūti iz-
dzīvot. Tad šeit jau ir jāsaka 
paldies visiem, kuri atnāca 
un priecājās, labi paēda un 
arī Centram kaut ko atstāja.

Tā nu drīz vien četri 
spēcīgi vīri uz nestuvēm 
ienesa zālē lielo vepri. Liels 
gan bija un smaržīgs, un vēl 
jo vairāk: vēlāk, kad ēdām, 
tad arī makten garšīgs. Vī-
riem cepšanas darbs nu bija beidzies, bet 
nu tagad viņi ķērās pie to lielo miesu sa-
dalīšanas. Redzēju gan, ka šie jau bija tie 
paši, kuri jau gadu gadiem šo māku ir at-
tīstījuši visai labi, un jau zina, kur un kā 
jāsāk griezt. Viņi nu griež, un šķīvji pil-
dās. Ilmārs tikai tā vien paspēja uzaicināt 
viesus pie galda, kad galdi iztukšojās tik 
ātri, ka neviens vairs nezināja, cik rindās 
stāties. Katrs iesāka savu rindu, tomēr 
beidzot visi jau gan tikām klāt, un ne-
viens nepalika neēdis. Kā jau katru gadu, 
Ingrīda sēdēja pie naudas poda, ņēma 
naudu un deva biļeti, kuru otra kundze 
jau atkal paņem un to apmainīja pret ēša-
nas rīkiem un lielu šķīvi. Nu vispirms te 
uzlika to labāko kraukšķīgāko kraukšķā-
diņu kādu vēl nekad nebiju ēdis. Tā nu 
šoreiz bija tā labākā kā jebkad. Nu gaļas 
bija pilns šķīvis; izcepta tā, ka izkūst uz 
mēles. Salāti: cik tu gribi un kādus; tādu 
izvēli nevar dabūt pat labākā restorānā. 
Nu tikai bija ēšanas vaina. Tas darbs nu 
jau bija grūtāks, jo acis prasa, bet vēders 
saka: nu, nu nesatraucies, ēdi godīgi, 
piedzer aliņu vai vīniņu, ko tev Veltiņa 
pārdeva pie bāra.

Es jau ēdu, ēdu un nu zinu, ka rīt 
un parīt vairs neēdīšu, jo nu esmu pie-
ēdies trim dienām. Nē, nē, ar to vēl ne-
pietiek, vēl jau taču kafija un kūka. Nu 
jau gan, tā jau tikai var pa trim dienām 
kāzās, ne vienā reizē. To var tikai Per-
tas cūku bērēs

Pēc visas lielās ēšanas tad taču vēl 
bija jāvelk loterijas biļetes – izdarība, 
kura parasti ļoti ievelkas, jo ir vienmēr 
daudz vinnestu, un tātad daudz biļešu 
jāvelk. Ilmārs bija šoreiz izgudrojis la-
bāk, un viss gāja itin labi uz priekšu, 
kad ar lozēm apstaigāja apkārt, uz vie-
tas izvilka un nosauca numuriņu, tikai 
bija jāparāda loze un jāizvēlas kāds no 
palikušajiem vinnestiem. Arī šoreiz 
bija daudz vinnestu; gribas jau aplaimot 
vairāk ļaužu, lai nākamgad atkal nāk. 
Viss gāja itin raiti uz priekšu. Šoreiz arī 
es dabūju vinnestu ar saldumiem. Daži 
bija tik laimīgi, ka pat dabūja divus un 
trīs vinnestus. Pēc loterijas liekās ne-
kāds cits darāmais nebija palicis neda-
rīts, bet visi jutās tik omulīgi un gribēja 
vēl pasēdēt un ar draugiem paciemoties.

Tā nu bijām paēduši tā, ka rīt neva-
jadzēs ne brokastu, ne pusdienu. Tagad 
tikai jāsaka lielo paldies, cepējiem, ce-
pējām, salātu gatavotājām un arī dalī-
tājām, trauku mazgātājām un saimnie-
cēm, griezējiem, loterijas kārtotājiem, 
galdu licējiem un arī visiem zāles kārto-
tājiem un nokārtotājiem. Nu tad laikam 
arī visiem, kuri bija nākuši ēst un mielo-
ties par labi izdevušos cūkas bērēm, un, 
cerams, nākamgad sāksim atkal visu no 
gala. Paldies par labi pavadītu vakaru, 
ar labiem draugiem un labu ēdienu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertieši svin savas gadskārtējās „Cūku bēres“
Liels gan bija un smaržīgs

Nu esam gatavi griezt un kraut šķīvjos; no kr.: And-
ris Vārpiņš, Viktors Mazalevskis un Ilmārs Rudaks.
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Muzeja 
rekonstrukcijas 
aktualitātes

Februārī trīs Latvi-
jas valsts bijušie prezi-
denti: Guntis Ulmanis, 
Vaira Vīķe-Freiberga, 

Valdis Zatlers un citas sabiedrībā 
zināmas personības nosūtīja atklātu 
vēstuli Saeimai un valdībai, aicinot 
noteikt Okupācijas muzejam nacionā-
lo interešu objekta statusu un pieņemt 
nepieciešamos lēmums, lai Nākotnes 
nams tiktu pabeigts līdz valsts simt-
gadei.

Atbalstu muzeja rekonstrukcijai 
un nacionālo interešu objekta statusa 
piešķiršanai pauda arī jaunievēlētais 
Ministru prezidents Māris Kučins-
kis un koalīcijas partneri. Savukārt 
Saeima 10. martā pirmajā lasījumā 
konceptuāli atbalstīja grozījumus Lat-
vijas Okupācijas muzeja likumā. PAR 
grozījumiem nobalsoja 53 deputāti, 
PRET – 4, bet atturējās – 3. Praktis-
ki neviens no partijas Saskaņa depu-
tātiem nepiedalījās balsojumā. Otrais 
lasījums ir gaidāms aprīlī.

Muzeja vēstnesis Austrālijā
19. martā Okupācijas muzeja 

direktors Gunārs Nāgels viesojās 
Latviešu namā Melburnā, savukārt 
12. martā – Daugavas Vanagu mītnē 
Adelaidē. Sarīkojumos viņš stāstīja 
gan par muzeju, gan Stūra māju, kā arī 
izrādīja muzeja sagatavoto dokumen-
tālo filmu Zedelgema par kara gūstek-
ņu nometni Beļģijā, kur pēc kara bija 
ieslodzīti 11 727 latviešu karavīri un 
kur tika dibināta Daugavas Vanagu or-
ganizācija. Sarīkojumos piedalījās vai-
rāki bijušie Zedelgemas kara gūstekņi, 
viens no DV dibinātājiem Artūrs Ber-
ķis un pāris bijušo gūstekņu atraitnes.
Izglītības nodaļas darbs ar 
skolēniem un skolotājiem

Izglītības nodaļa izveidojusi jau-
nu nodarbību 9.-12. klašu skolēniem 

par bēgļiem Otrā pasaules kara laikā 
un mūsdienās. Nodarbībā skolēniem 
skaidro, kas ir bēgļi 1951. gada Kon-
vencijas par bēgļa statusu izpratnē, ko 
nozīmē jēdziens patvēruma meklētājs, 
ekonomiskais migrants un nelegālais 
imigrants. Tāpat skolēni uzzina, kāpēc 
un uz kurieni cilvēki no Latvijas devās 
bēgļu gaitā un ko viņi ņēma līdzi ceļā. 

Turpinājās arī skolotāju izglītoša-
na. 15. un 30. martā notika kursi vēs-
tures, sociālo zinību un politikas sko-
lotājiem Latviju atstājot. Izceļošana. 
Bēgšana. Izsūtīšana. To mērķis ir pa-
līdzēt izprast Otrā pasaules kara vēs-
tures notikumus un to sekas mūsdienu 
sabiedrībā, kā arī rosināt skolotājus 
vēstures mācīšanai izmantot muzejus, 
izstādes un notikumu vietas. Interese 
par kursiem bija milzīga. Diemžēl ļoti 
ierobežotās pagaidu telpas vienā reizē 
ļauj uzņemt vien ap 40 skolotāju, kas ir 
vēl viens apliecinājums plašāku muze-
ja telpu nepieciešamībai.

Publiskie sarīkojumi
16. martā, leģionāru piemiņas 

dienā, rādījām muzeja producēto fil-
mu Zedelgema un Sandija Semjonova 
filmu Četrreiz katrs viens par četriem 
latviešu leģionāriem, kuriem izde-
vās sagaidīt Latvijas valsts atgrieša-
nos. 25. martā, 
1949. gada depor-
tāciju atceres die-
nā, rādījām mu-
zeja veidoto filmu 
Prom no mājām 
par deportāciju 
plānošanu un no-
risi. Kā ik gadu, 
piedalījāmies arī 
25. marta ziedu 
nolikšanā un pie-
miņas gājienā no 
Okupācijas muze-
ja uz Brīvības pie-
minekli. Pieminot 
visu trīs Baltijas 

valstu deportācijās cietušos iedzīvotā-
jus, gājienā devāmies ar Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas karogiem.

Lekciju cikls par KGB darbību
Martā Okupācijas muzeja izstā-

dē Stūra mājā aizsākās piecu lekciju 
cikls par PSRS Valsts drošības komi-
tejas (starptautiski zināmas kā KGB) 
darbību dažādās dzīves jomās un tās 
ietekmi uz cilvēku ikdienu. Tēmu 
loks skars Padomju Latvijā dzīvojušo 
attiecības ar tuviniekiem un kultūras 
darbiniekiem trimdā, KGB ietekmi uz 
mākslas un sporta nozarēm Latvijā, kā 
arī Latvijas minoritātēm. Pirmo lekci-
ju par Komiteju kultūras sakariem ar 
tautiešiem ārzemēs lasīja literatūrzi-
nātniece Eva Eglāja-Kristsone.

Valteram Nollendorfam – 85
22. martā Latvijas Okupāci-

jas muzeja biedrības (OMB) valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs atzī-
mēja 85. dzimšanas dienu. Sarīkojumā 
muzejā viņu sveica kolēģi, OMB bied-
ri, PBLA, Daugavas vanagu un muzeja 
Ebreji Latvijā pārstāvji. Daudz baltu 
dieniņu!

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko lietu vadītāja

Latvijas Okupācijas muzejs 
Februāra un marta notikumu apskats

Latvijas Okupācijas muzeja direktors 
Gunārs Nāgels pasniedz muzeja grā-
matu DV Adelaides nodaļas vadītājai 
Guntai Rudzītei.
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Muzeja gide Amālija Brūvere vada nodarbību par bēgļiem.
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Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs savās 85. dzimšanas dienas svinībās.
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Pavasarī, kad 9. un 
12. klasēm jākārto cen-
tralizētais eksāmens 
Latvijas un pasaules 
vēsturē, Okupācijas mu-
zeja Izglītības nodaļa 
nāk talkā skolēniem un 
skolotājiem un piedāvā 

bezmaksas nodarbību, kas palīdz sa-
gatavoties eksāmenam.

Nodarbība Eksāmens muzejā no-
tiek Okupācijas muzeja pagaidu eks-

pozīcijā Raiņa bulvārī 7. Sākumā 
skolēni piedalās gida vadītā pārskata 
ekskursijā par okupācijas periodiem 
Latvijas vēsturē (1939-1991) un neat-
karības atjaunošanu. Pēc tam, izman-
tojot ekspozīcijas materiālus, skolēni 
pārbauda un nostiprina zināšanas, 
atbildot uz jautājumiem, kas ir līdzīgi 
vēstures eksāmena uzdevumiem. No-
slēgumā visi kopā pārrunā pareizās 
un nepareizās atbildes, un gids palīdz 
skolēniem izprast pretrunīgos Latvijas 

vēstures notikumus un personības.
Nodarbībā ikviens Latvijas sko-

lēns var piedalīties bez maksas, tur-
klāt Okupācijas muzeja Skolu atbalsta 
programma paredz iespēju daļēji segt 
transporta izdevumus attālākos Latvi-
jas novados dzīvojošajiem skolēniem.

Pieteikties nodarbībai var, rakstot 
uz ip@omf.lv vai zvanot 67211030.

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

Latvijas Okupāci-
jas muzeja ekspozīcija 
Latviešu strēlnieku lau-
kumā šovasar netiks at-
vērta apmeklētājiem, jo 
tehniskais stāvoklis to 
vairs nepieļauj. Muzeja 
vadība ir aprēķinājusi, 

ka ēkas labierīcību, inženiertehnisko 
komunikāciju, un apmeklētāju apkal-
pošanas telpu atjaunošana pirmsre-
konstrukcijas periodā prasītu lielus un 
nelietderīgus ieguldījumus. 

Kad muzeja apmeklētāji atkal va-
rēs šeit atgriezties, nav nosakāms. 
Rekonstrukcijas projekta izskatīšanas 
procesi Rīgas pilsētas institūcijās tur-
pinās ar arvien jauniem termiņu pa-
garinājumiem. Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departaments pagarinājis 
būvatļaujas neizsniegšanas pārsūdzī-
bas izskatīšanu atkal līdz 29. aprīlim. 

Projekta vilcināšana kaitē ne vien 
ēkai, bet arī Rīgas pilsētas reputācijai un 
Latvijas Okupācijas muzejam. Neatra-
duši muzeju ierastajā vietā, un, nesaņe-
mot atbildi, kad muzejs atkal tiks atvērts 
Latviešu strēlnieku laukumā, daudzi tū-
risti ir vīlušies. Ārvalstu viesi, kas būtu 

varējuši uzzināt Latvijas okupācijas vēs-
tures stāstu, tagad to neuzzina. Latvijas 
Okupācijas muzejs bija viens no ap-
meklētākajiem tūrisma objektiem Rīgā. 
Gadā tas uzņēma vairāk nekā 100 000 
apmeklētāju. Rīgas mērs Nils Ušakovs 
ir apgalvojis, ka vēlas redzēt Latvijas 
Okupācijas muzeja rekonstruēto ēku, lai 
varētu sakārtot Latviešu strēlnieku lau-
kumu. Tai pašā laikā Rīgas pilsētas biro-
krātija šķietami gādā, lai tas nenotiktu.

Muzejs turpina darboties pagaidu 
telpās Raiņa bulvārī 7, un aicinām tur 
apmeklēt pagaidu ekspozīciju par Lat-
vijas okupācijas vēsturi.

Latvijas Okupācijas muzeja 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Uzziņai
Muzeja ēka (atklāta 1970. gadā), ko 

projektēja arhitekti Gunārs Lūsis Grīn-
bergs un Dzintars Driba, rekonstrukci-
ju gaida jau kopš 2007. gada, kad par 
to pirmo reizi lēma Latvijas valdība. 
Lēmumā noteica, ka rekonstrukciju un 
piebūvi veiks pēc Gunārs Birkerta pie-
dāvātās idejas. 2008. gadā Rīgas būv-
valde apstiprināja rekonstrukcijas skiču 
projektu. 2010. gadā kopā ar Padomju 

okupācijas upuru piemiņas memoriā-
lu ēka tika iekļauta Latviešu strēlnieku 
laukuma detaļplānojumā. Pēc finansiā-
lās krīzes 2011. gadā valdība pieņēma 
atkārtotu rīkojumu par muzeja ēkas re-
konstrukciju un vairākkārtīgi to pagari-
nāja, jo radās komplikācijas iepirkuma 
procedūrās. Rēķinoties ar ēkas rekons-
trukcijas drīzu uzsākšanu, Latvijas Oku-
pācijas muzejs ēku atstāja 2012. gadā un 
uz celtniecības laiku iekārtojās pagaidu 
telpās Raiņa bulvārī 7. Pēc vairākiem 
nesekmīgiem startiem ēkas rekonstruk-
cijas projektu iesniedza Rīgas pilsētas 
būvvaldē 2015. gada maijā. Pagāja as-
toņi mēneši, lai Būvvalde pieņemtu lē-
mumu projektam neizsniegt būvatļauju. 
Projekta virzītāji VAS „Valsts nekus-
tamie īpašumi“ pārsūdzēja atteikumu 
izsniegt būvatļauju Rīgas domes pil-
sētas attīstības departamentā, kas ta-
gad pagarinājis procesu par mēnesi, jo 
„nepieciešams turpināt pārbaudi par 
administratīvās lietas faktiskajiem un 
tiesiskajiem apstākļiem, tostarp veikt 
faktisko apstākļu salīdzināšanu un ana-
lizēšanu“, teikts atbildē „Valsts Nekusta-
majiem Īpašumiem“ par administratīvā 
akta izdošanas termiņa pagarināšanu. ■

Okupācijas muzejs
Strēlnieku laukuma ēku šovasar neatvērs

Vēstures eksāmenu bez vērtējuma
Okupācijas muzeja aicinājums skolēniem

Latvieši Austrālijā kopš 1952. gada 
ir cīnījušies 13 ALM sporta nozarēs. 
Šogad paredzētas Austrālijas Latviešu 
Meistarsacīkstes četrās sporta noza-
rēs. Trīs sacīkstes notiks Kultūras die-
nu laikā Melburnā – basketbols, volej-
bols un golfs. Ceturtais – novuss, tiek 
rīkots augustā Adelaidē.

Nozaru vadītāji ir izraudzīti, un 
turnīru organizēšana sākusies. Lai va-
rētu ņemt dalību ALM turnīros, spē-
lētājiem jāsastāv reģistrētos klubos vai 
kopās, kuras ir reģistrētas pie Austrāli-
jas Latviešu Sporta Pārvaldes (ALSP) 
un izpilda ALSP statūtu vajadzības.

46. ALM turnīrs basketbolā
Spēles notiks 29., 30. un 31. decem-

brī no plkst. 9.00 līdz 13.00, Melbour-
ne Sports and Aquatic Centre (MSAC) 
Albert Parkā, Melburnā. Valdis Kirps 
(MLS vadītājs; tālr. 0425 797 444) ar 
Juri Misiņu ir atbildīgie turnīra orga-
nizatori basketbolam un volejbolam.
26. ALM turnīrs volejbolā

Spēles notiks tanī pašā laikā un 
vietā kā basketbols, ja būs pieteiktas 
turnīram pietiekoši daudz vienības.
15. ALM turnīrs golfā

Spēles notiks 27. decembrī Hei-
delberg Golf Klubā. Spēles notiks di-

vās grupās; pirmā grupā spēlētāji ar 
oficiālu Golf Australia handicap, lai 
izcīnītu Arnolda Gutmana ceļojošo 
balvu un ALM meistara godu, spēlēs 
stableford systemu. Otrā grupa bez 
oficiāliem handicap spēlēs stroke sys-
temu. Roberts Blāķis (tālr. 0423 040 
720 ) ir atbildīgais organizators.
38. ALM turnīrs novusā

Spēles notiks 20. un 21. augustā, 
Tālavā, Adelaides Latviešu Namā. 
Turnīru organizē Jānis Lindbergs, 
ASK vadītājs.

Dimis Pešudovs, ALSP vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes
Kalendārs 2016. gadam
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Dzīvē viņi ir kopā 
diendienā, bet mākslā – 
katrs par sevi – tā savu 
ikdienu un radošo dar-
bību sadalījuši jelgav-
nieki keramiķi Mārīte 
un Aleksandrs Djačen-
ko. Visu aprīli Ģederta 

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā skatāma viņu personālizstāde, 
kam dots tāds pats nosaukums kā grā-
matai Abi divi, kas atklātībā parādījās 
tās atklāšanas dienā.

Viņi latviešu keramikas vēsturē ir 
vieni no nedaudzajiem māksliniekiem, 
kuri pievērsušies figurālajai kerami-
kai, bet abi Djačenko ir vienīgie, kuri 
tai veltījuši visu savu radošo mūžu. 
Ja daži no keramiķiem ir iecienījuši 
humoristisku vēstījumu (piemēram, 
Olita Āboliņa), tad Mārīte un Alek-
sandrs savos darbos aplūko visas dzī-
ves puses. Blakus īstenības smieklīga-
jam aspektam viņi nevairās no dzīves 
dramatisku un pat traģisku notikumu 
attēlojuma keramikā. Var pat teikt, ka 
nav nekā tāda dzīvē, par ko nevarētu 
runāt, izmantojot mālu un šamotu.

Parasti domājot par keramiku, 
mūsu priekšstatos tā saistās ar podiem 
un bļodām, vārdu sakot, ar ikdienā 
pielietojamām lietām. Arī Mārīte un 
Aleksandrs savulaik darinājuši krūzes 
un citus allažībā nepieciešamus trau-
kus, tādā veidā pelnīdami naudu ģi-
menes nodrošināšanai. Taču šis laiks 
sen kā aiztecējis aiz kalniem. Tagad 
viņiem ir par maz iepriecināt cilvēkus 
ar utilitāriem priekšmetiem. Abi Dja-
čenko vēlas ļaudis uzrunāt ar citiem 
līdzekļiem – ne tikai nodrošināt ērtu 
sadzīvi, bet likt viņiem paskatīties uz 
notiekošo no cita – viņu viedokļa. Ne 
tikai paraudzīties no neierasta skatu 
punkta, bet arī padomāt par dažādu 
parādību dziļāko jēgu, likumsakarī-
bām; ja iespējams, arī pafilozofēt.

Tā kā abi mākslinieki ar figurālo 
keramiku nodarbojas visu savu radošo 
mūžu, kas nu jau izstiepies turpat 50 
gadu garumā, tad var šķist, ka tēlu un 
formu arsenāls ar laiku izsīkst. Šāds 
apgalvojums varētu būtu patiess dažā 
citā reizē – nereti nodzīvoto dienu nas-
ta spiež iet rutīnas ceļu, – bet ne Dja-
čenko gadījumā.

Dzīve ir tik pārsteigumu pilna, 
ka tā piedāvā daudz jauna pat krietnā 
vecumā – gan personiskā, gan sabied-
riskā ziņā; tas savukārt rosina iztēli, 
radošo fantāziju, kā rezultātā vienmēr 
rodas jaunas idejas un līdz šim nebijuši 
tēli.

Iepriekšējā izstāde notika 
2010. gadā.* No tās jaunajā darbu ska-
tē abi mākslinieki nav izlikuši nevienu 
eksponātu. Arī ne visi pēdējos sešos 
gados tapušie darbi guvuši autoru at-
zinību. Gan Mārīte, gan Aleksandrs, 

gatavojoties šai izstādei, ir radījuši 
krietnu skaitu jaunu kompozīciju, kas 
nav paguvušas iekļūt tikko iznākušajā 
grāmatā.

Te atrodamas visdažādākās tē-
mas. Mārīte, būdama sieviete, vairāk 
pievērsusies ģimenei, sadzīviskām si-
tuācijām un notikumiem. Piemēram, 
2015. gadā darinātais darbs Pēc peldes 
ataino sievietes figūru, ietinušos dvie-
lī, atpūtas brīdī. Meistarīgi veidots 
auguma siluets, neieslīgstot nevaja-
dzīgās detaļās. Tikpat vienkārša, bet 
formās kompakta ir kompozīcija Sa-
darbība (2016). Pētera Martinsona un 
Ilmāra Blumberga aiziešanai mūžībā 
veltīts viņas Sapnis (2016).

Turpretim viņas dzīvesbiedrs 
Aleksandrs, kā jau vīrietis, tver pasau-
li plašāk – blakus, tā sakot, vietējiem 
notikumiem, viņa uzmanību piesaista 
notiekošais Eiropā un citviet uz Ze-
meslodes. Tādi ir Bēgļi (2016) un Fu-
kušima (2011). Būdams ļoti jūtīgs cil-
vēks, Bēgļos mākslinieks runā ne tikai 
par Sīrijas bēgļu traģēdiju. Keramiķis 
viņus alegoriski atveidojis kā dažādu 
formu kājas virzāmies vienā virzienā. 
Šis tēls ir ļoti ietilpīgs, liekot domāt 
ne tikai par konkrēto notikumu, kas 
satraucis mūsdienu Eiropu, bet karu 
un netaisnību dēļ par visiem no savām 
mājām, no dzimtenes izdzītajiem cil-
vēkiem visos laikos.

Citā gadījumā Aleksandrs liek at-
cerēties traģēdiju atomstacijā Japānā. 
Mūsdienās jebkurš notikums tā vai 
citādāk atbalsojas ikvienā Zemeslodes 
vietā. Nekur neviens nevar noslēpties, 
saka keramiķis.

Parasti kartēs un uz globusa mēs 
ekvatoru atzīmējam ar pastiprinātu 
līniju. Pavilkdams uz zoba cilvēku 
taisnvirziena domāšanu, Aleksandrs 
rāda, kāda izskatās laiva, ja tā šķērso 
ekvatoru; tādā gadījumā, viņaprāt, šī 
līnija sadala laivu divās daļās, viena 
no tām mazāka, otra – lielāka.

Keramiķis pasmaida arī par sevi, 
veidojot pašportretu ar nosaukumu 
Keramiķis (2016). Par izejas punktu 
ņemts romiešu portrets, it kā tēlojot 
sevi par karavadoni vai valdnieku. Ar 

to arī līdzība beidzas. Sengrieķu mito-
loģijā Medūzu tēlnieki atainoja kā sie-
vietes galvu, no kuras matiem šaujas 
ārā čūskas un visādi rāpuļi. Turpretim 
Aleksandra galvu rotā viss, kas rodas 
keramiķa iztēlē – krūzes, podi, dažādi 
tēli, kas apsēduši radošu mākslinieku.

Blakus I Šamota skulptūru sim-
pozijā radītajam lielformāta darbam 
Veiksme (2013) Aleksandrs šai izstādei 
īpaši darinājis Piecus vilkus (2016), 
kas ierosina uz ļoti plašu tulkojamu. 
Mākslinieks katru vilku individualizē, 
atklājot katra zvēra reakciju, garīgo 
stāvokli, noskaņojumu. Varbūt viņš 
vēlas runāt par mūsu tautas nespēju 
vienoties kopējā uzdevumā, mērķī, 
katra patmīlīgumu, egoismu?

Mārītes un Aleksandra Djačenko 
izstāde ir apliecinājums tam, ka gadi – 
Mārītei rit 71., bet Aleksandram – 
67. gads – tikai briedina radošo garu 
un paver jaunas iespējas.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

* Skat. LL105 –
http://www.laikraksts.com/raksti/539

Māra Branča skatījums
„Abi divi“ – Par dzīvi stāsta ar mālu un šamotu

Aleksandrs Djačenko. „Bēgļi“. 2016.
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Mārīte Djačenko. „Sapnis“. 2016.
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Pirmdienas, 4. ap-
rīļa, rudens vakars bija 
neparasti silts un rāms. 
Nečaukstēja pat ielas ma-
lās apstādīto koku lapas, 
pirms es iegāju Adelaides 
pilsētas Pilgrim Apvienotā 
baznīcā noklausīties Ma-

rijatviles vidusskolas (Marryatville High 
School) koru koncertu. Nelielā baznīca 
bija omulīga, ar skaisti greznotām stikla 
vitrīnām, veidojot personīgu aicinājumu. 
Varētu iedomāties, ka vecās mūra sienas 
smaidīja par skolas gadskārtējo viesoša-
nos un gaidīja dziesmu skaņas, par ko 
jūsmot un uzlabot garastāvokli.

Marijatviles speciālās mūzikas sko-
las fakultāte ir starptautiski atzīta un 
augsti vērtēta. Jau dažus gadus pēc kār-
tas viņi ierindojās koru sacensībās un 
mūzikas festivālos, ja ne pirmā vietā, tad 
kādā no pirmajām trim vietām. Tas rada 
pedagogiem lielu gadskārtēju izaicinā-
jumu, lai, neskatoties uz visām studentu 
maiņām, noturētu izkarotos līmeņus.

Šogad mūzikas fakultātei aprit 40 
gadi. Aldis Sils ir tur darbojies ilgākus 
gadus, un pēdējos pavadījis kā mūzikas 
skolas direktors un pārziņa vietnieks. 
Viņš ir pielicis roku visam fakultātes 
darbam, bet īpaši – koriem. Viņa devums 
nenoliedzami ir pakāpeniski veidojis stu-
dentu pozitīvās attiecības ar kora māks-
lu. To Aldis nespētu, ja nebūtu vienības 
sadarbība ar ļoti spējīgiem fakultātes 
kolēģiem, un visiem ir kopīgais mērķis ir 
izaudzēt un izcelt studenta talantus.

Pusotras stundas koncerts, kas ie-
sākās ar gados jaunākajiem, parādīja 
studentu mūzikas izpratni un tās pie-
augumu. Baznīcas labā akustikā varē-
ju baudīt koru briedumu līdz vecākam 
gada gājumam, kur bija dzirdama pār-
liecinoša skaņas vienotība.

Bija pavadītāji, pieteicēji, solisti un 
liela dziesmu variācija, kur pamanāms 
bija, kā visi pieci diriģenti dzīvoja līdzi 
saviem studentiem. Fakultātei ir arī 
labvēlis, ar kuru publiku iepazīstināja, 
kas vēlās turpināt pēdējo 5 gadu sti-
pendijas atbalstu vēl nākamos 5 gadus.

Man ļoti patika gēļu svētība May 
the Road Rise Up, ko diriģēja Trūdīja 
Harta (Trudy Hart) ar savu saistošo 
un gludo izpildījumu, kas baznīcas tel-
pā radīja siltumu un gaišumu.

Diriģentes Leonijas Hemptonas 
OAM (Leonie Hempton OAM) kamer-
koris (Chamber Choir) izcēlās ar kom-
plicētām, bet precīzām ritmu maiņām, 
atskaņojot itāļu komponista Lodovico 
Viadana Exultate justi. Latvijas kompo-
nista Ērika Ešenvalda Tikai miegā (Only 
in Sleep) ir dziesma, ko pasūtīja universi-
tāte Amerikā. Tikai miegā varam apturēt 
laiku un dzīvot bērnības atmiņās. Aizrau-
jošās harmonijas un soprānu solo, kuru 
izpildīja Imodžena Tonkina (Imogen 
Tonkin), kas bija arī viena no vakara 
programmas pieteicējām, sniedza bagātu 
mūzikas devumu, kas ļoti aizkustināja. 
Diriģente koristus izvietoja lokā un pēc 
pirmajām taktīm atkāpās, dodot solistei 
ar ansambli vadošo lomu, tā pastiprinot 
dziesmas spēku. Studenti burtiski spīdēja 
ar savu saliedējumu un grupas kopību.

Patika arī džeza ansamblis Swing-
tones, diriģentes Džesminas Finilijas 
(Jasmin Feneley) vadībā atskaņojot 
Andrjū Paipera (Andrew Piper) 
dziesmu Santorini, ko nodziedāja ar 
pārliecību. Šeit arī diriģente pēc ievada 
taktīm atkāpās malā, nezaudējot ritmu, 
ko viegli ar vienu roku uzsita sev uz 
pleca. Šī ir obligātā dziesma tuvā nā-
kotnē gaidāmajam džeza festivālam/
konkursam Džeza paaudzes (Genera-
tions in Jazz). Solo balsis, klausoties no 
pirmajām rindām, nejutās spēcīgas, un 
ceru, ka to varētu palabot ar mikrofonu 
palīdzību. Sākuma domāju, ka manām 
ausīm vajadzētu drīzumā pārbaudi, bet 
kad pēc koncerta apprasījos blakus sē-
dētājiem, tad domas mums bija līdzīgas.

Iespaidoja arī Pops Vocal ansambļa 
diriģents Džaisons Hamonds (Jason 
Hammond) ne tikai ar savu lielo enerģi-
ju, bet arī ar to, ka pielika roku pie Let’s 
Fall In Love aranžējuma ar Lī Aib (Lee 
Abe), lai katram studentam mazā grupē-
jumā būtu sava speciālā solo vieta. Rezul-
tāts bija muzikāli krāšņs un iespaidīgs.

Pēdējais koris koncertā bija izcilais 
Koncerta Koris (Concert Choir), ko 
diriģēja Aldis Sils. Visas trīs dziesmas 
bija ievērojamas vai nu ar dinamiku, 
dikciju, frazējumiem vai tās dažādību 
un muzikālo tulkojumu.

Islandē starp 1173. – 1208. gadu dzī-
voja Kolbeinn Tumason, kura garīgai 
dzejai Heyr Himna Smiour 700 gadus 
vēlāk Borkell Sigurbjornsson kom-

ponēja mūziku. Koris to bija efektīgi 
izveidojis ar skaisti saliedētām skaņām.

Poļa komponista Jakuba Neska 
(Jacub Neske) dziesmai Mironczarnia 
2014. gadā Itālijā, pirmajā starptautis-
kajā koru kompozīcijas sacensībā apbal-
voja ar pirmo vietu. Šī dziesma izcēlās 
ar laikmetīgo apdari. Dzejnieks Mirons 
Bjalosevskis (Miron Bialosewski) pa-
rādīja abstraktā formā attieksmi starp 
skaņām un tās nozīmēm, kas mūzikas 
tulkojumā varēja kļūt plakans priekšne-
sums, bet Alda rokās tas dziedāja.

Pēdējā dziesma bija Sergeja Rah-
maņinova Priecājies, Dievmāte jaunava 
(Bogorodice Devo, raduisja), nr. 6 no 
Nomods, Op. 37, komponēta 1915. gadā. 
Ausis baudīja plašu skaņu, detalizētu 
mūzikas izpildījumu, pievēršot uzmanī-
bu elpai un emocijām, kas radīja skaistu 
un spēcīgu noslēgumu. Basi bija uz goda!

Gads tik sācies, vēl priekšā piedalī-
šanās daudzās sacensībās, koncertos un 
festivālos, bet gada beigās koncertu tūre 
uz Japānu. Ne tik uz sekmīgu jubilejas 
gadu, bet uz nākamiem 40 gadiem, – lai 
tie būtu tik pat ražīgi un devīgi!

Baznīcas vecie mūri noteikti smai-
dīja, tiem pievienojās ļoti atsaucīgā 
publika.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Koru koncerts – 40. jubilejas gadā
Mūzikas direktors Aldis Sils

Koncerta programmas vāks.

daudz attīrīts: ir tikai celiņi un takas. Var 
staigāt organizētā veidā ar pavadoņiem. 
Garākais gājiens ir 10 km, bet daudzi 
vēl īsāki. Pavadonis stāsta par apkārtnes 
kokiem, augiem un dzīvniekiem. Mums 
bija laiks ierobežots, un nekāda lielā pa-
staiga nesanāca. Laukumā varēja barot 
baltos, lielos papagaiļus. Pēc samaksas 

iedod bļodu ar paaugstinājumu vidū. 
Putni jau zina, ka vidējā bļodā būs sēk-
las ēšanai; viņi nolaižas ne tikai uz bļo-
das malas, bet arī uz rokām un pleciem.

Kādu laiku tā turot nogurst rokas 
un arī putnu nagi ir asi; to sajūt pat drē-
bēm cauri. Ēdāju ir daudz un skaisti 
redzēt baltos punktus uz zaļa pamata. 
Tie ir tik droši, ka pat kāju nagus viens 
gribēja nogaršot. Bija arī sarkanās ro-
zellas, bet daudz mazāk kā baltas.

Apsēdāmies ēst garšīgas pusdienas, 
un turpat uz verandas malas atlidoja 
kukabūra, arī prasot, ko varētu ieēst. 
Nezinu, vai šiem putniem ir arī savas 
robežas, kur nelaiž citus klāt, jo neviens 
cits putns tuvumā nebija redzams. Bija 
jāatstāj šis miermīlīgais meža stūrītis 
un jādodas atpakaļ uz Ciemu.

Paldies labiem gariņiem, kas 
mums sagādā skaistus brīžus!

Betija

Kalnos
Turpinājums no 5. lpp.
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Pirmdiena, 11. janvāris 
Pie brokastu galda visi bija vēl lielā sajūs-

mā, un tie kas bija skatījušies rīta TV ziņas, 
stāstīja ka Elvis festivālam esot bijuši 22 000 
apmeklētāji.

Iebraucām Dubbo (36 600 iedzīvotāji – 
Rēzeknes lielumā). Viradžuri (Wiradjuri) 

tautai, kam šeit pirms 40 000 gadiem bija mājvieta; tas no-
zīmē sarkana zeme – pēc apkārtnē, caur kuru skaisti plūst 
Mekvorī (Macquarie) upe, valdošajām krāsām.

Dubbo ir labāk pazīstama ar savu zvērudārzu un bijušo 
cietumu. Zvērudārzs ir Sidnejas Taronga Parka paspārnē, 
bet cietumam popularitāte ir tāpēc, ka Džīn Lī (Jean Lee) 
bija pēdējā sieviete Austrālijā, kurai šeit tika izpildīts nāves 
sods.

Katru septembri pilsētā tiek rīkots daudzkultūru festi-
vāls. Pa nedēļas nogales aktivitātēm, ieskaitot koncertu un 
vakariņas, savu kopību atzīmē visa rajona 70 nāciju ļaudis.

Drīz acis skatīja vēl vienu pilsētu. Iebraucām Gilgand-
ra (4 360 iedzīvotāju), kas iedzimto valodā nozīmē garš 
ūdens avots; varbūt tamdēļ, ka tai cauri plūst Kaselrejas 
(Castlereagh) upe. Esam 439 km vai 6 stundu mašīnas 
brauciena attālumā no Sidnejas.

Šeit ir tā vieta, no kurienes Pirmā pasaules karā valsts 
ierēdņi iesāka gājienu, soļojot uz Sidneju, pa ceļam aicinot 
visus lauku pilsētu un saimniecību vīriešus pievienoties 
brīvprātīgo zaldātu rindām. Saucienu Kū-īī (Coo-ee) lieto-
ja kā sasaukšanas kliedzienu, kas šodien ir palicis valodā.

Vēl kas interesants ir, ka 1955. gadā visa pilsēta applū-
da un no pāvests no Vatikāna pilsētas valdei atsūtīja līdz-
jūtības vēstuli.

Rajons ir pārdzīvojis daudzus sausos gadus, bet tieši 
pirms svētkiem saimnieki priecājās par burvīgo lietu. Visa 
apkārtne bija neticami zaļa, ka nelikās ka ceļojam vasarā 
pa Austrālijas iekšzemi.

Apkārtne caur busa loga skatiem sāka kļūt vienveidī-
ga – eikalipti, lauki, krūms, eikalipti, lauki, krūmi.

Iebraucām Kūnabarabranā (Coonabarabran) (4 000 
iedzīvotāju), kas izcieš karstas vasaras kur temperatūra tu-
ras vienmērīgi pie +40°C, bet ļoti aukstas ziemas ar -9°C 
grādiem dienām. Liekas, ka ceļš seko nupat atstātai upei, jo 
to vēlreiz sastopam. Atrodamies pusceļā starp Melburnu un 
Brisbani; braucam pa galveno iekšzemes transporta ceļu.

Šeit atrodas lielie eikaliptu meži, lauki un kristālskaid-
ras debesis. Ar to Kūnabarabrana ir pazīstama kā Aus-
trālijas astronomu galvaspilsēta. Tuvumā ir divas lielas 
observatorijas ar vislielākajiem šķīvjiem. Septembrī varētu 
apsēsties vietējā krodziņā un pie alus glāzes noklausīties 
vai piedalīties debatēs ar pazīstamiem zinātniekiem.

Kamilaroi iedzimtu tautai šis rajons jau 7 500 gadus 
saucās mājvieta, un daudzi vēl te turpina dzīvot. Netālu 
no pilsētas (36 km) ir Varanbangelsa (Warrumbungles) 

Nacionālais parks 
(233 km2 – maz-
liet mazāks par 
Maltas salu.) Ka-
milaroi valodā 
parka vārds nozī-
mē šķībi kalni. Te 
dzīvo 120 sugu 
putnu, daudz pa-
staigu vietu un 
neskarta daba.

Kū nabara -
branā busiņš 
piestājās pie bou-

linga kluba, kur visus sagaidīja ļoti vēsas telpas un labas 
pusdienas. Bija labi izstaipīt kājas, un pat noziedoju $1 
vietējai ekonomijai, spēlējot pokī mašīnu – tai, kurai katra 
spēle maksāja vienu centu; tā es jau varēju nodaldarēt visu 
pēcpusdienu, bet šoferis man ar humoru pabakstīja un ar 
vienu rokas metienu piespieda pogu, un mašīna nospēlēja 
25 spēles vienā gājienā un, protams, visas pazaudēju! Laiks 
jāietur!

Nākamai vietai – Narrabri (5 800 iedzīvotāju – Smil-
tenes lielumā) galvenā rūpniecība ir kartūna audzētavas/
saimniecības kā arī liellopi tirgum. Rūpniecības nevarētu 
uzturēt, nedz būt ekonomiski vai komerciāli dzīvotspējī-
gas, ja nebūtu dzelzceļa infrastruktūra.

Kamilaroi tautai piederēja šis rajons, un pilsētas no-
saukumam varētu būt trīs tulkojumi: Čūskas vieta, Liels 
strautiņš vai Zaroti žagari.

Politiski Narrabri ir jūtīga vieta, jo tagad cīnās un strī-
das par tās zemes bagātīgām – gāzes un akmeņogļu atrad-
nēm.

Ķermeņa dienvidgals palika jau mazliet nejūtīgs, kad 
pavadone paņēma mikrofonu un aicināja piedalīties ar 
stāstiem un jokiem. Tur aizgāja vēlā pēcpusdiena vienos 
smieklos, kā arī nopietnos brīžos. Viena braucēja bija buša 
dzejniece (bush poet), un viņas dzeja par jaunību un dzīvi 
laukos bija aizkustinošas. Visas bija rakstītas ar humoru 
un asprātīgu aci par dzīves likteni, laimi un nelaimi. Viņa 
bija tās izdevusi dzejas grāmatā, un es tūlīt pieteicos to ie-
gadāties.

Iebraucām Morī (Morree) – 10 500 iedzīvotāju (Baus-
kas lielumā), kur pat lidojušam ķenguram ir sava parko-
šanās vieta. Kamilaroi valodā Morī nozīme vai nu garš 
ūdenscaurums vai saules uzlēkšana, kam Mehi upe, zars 
no Marija-Dārlinga (Murray-Darling) upes sistēmas 
cauri vijās. Apkārtnei melnā augsne sniedz zemes bagātī-
bu, un pilsēta ir lauksaimniecības centrs.

Pilsēta arī kļuva slavena 1965. gadā, kad iedzimto po-
litiķis Čārlzs Pērkins (Charles Perkins AO) organizēja 
medija busu Brīvības braucienā, parādot iedzimto diskri-
mināciju. Tas izcēlās, kad viņam iepriekšējā gadā Morī 
publiskā peldbaseinā rases dēļ aizliedza ieeju. Rases li-
kums eksistējis 40 gadus, bet mediji bija tik iespaidoti, re-
dzot dzīves apstākļus, ka tā ietekmēja valdību. Pēc šī brau-
ciena Austrālijas parlaments deva balsi tautai. 1966. gadā 
ar 90,77% pozitīvām balsīm visus rases likumus atcēla, un 
Čārlzs Pērkinsu ievēlēja kā pirmo ministru iedzimto jau-
tājumos.

Netālu zem zemes atrodas artēzisks baseins. Tas ir pa-
saules lielākais baseins, plūstot zem 1/5 Austrālijas daļas, 
1,7 milj. km2 – Lībijas lielumā. Ja tikai tie pētnieki, kas 
atdeva savu dzīvi, meklējot iekšzemē ūdeni vai jūru, cī-

Akapulko – Austrālijā (4)
Ceļojums uz Elvisa festivālu
3. turpinājums. Sākums LL400, LL402, LL406.

Atvadoties no skaistās pieņemšanas mājas.

FO
TO

 M
ar

ija
 P

er
ej

m
a

Ceļā uz Kūnabarabranu.
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Katru gadu ALB 
LAIMA dod iespēju ap-
rūpētājiem dažas die-
nas atpūsties prom no 
ikdienas pienākumiem. 
Rīkotāja katru reizi pie-
dāvā citas iespējas, bet 

vēl arvien visi izvēlās apciemot agrā 
rudenī mūsu iemīļotu vietu Valarū 
(Wallaroo). Saimnieki šai vietā arī ir 
ļoti viesmīlīgi un pretī nākoši un vien-
mēr sagaida mūsu grupu ar smaidiem.

Katru gadu dienas kārtība drusku 
atšķiras, bet dažas lietas nedrīkst ne 
pa ko mainīt. Piemēram, obligāti jāap-
stājas Portveikf īldā (Port Wakefield) 
pie zvejnieka un jānopērk zivis vaka-
riņām. Kādas zivis – nav īpaši svarī-
gi, jo viņam vienmēr ir liela izvēle un 
cenas arī pieņemamas. Šo gadu nopir-
kām snapper cutlets un tommy roughs, 
ko cepām uz barbekū. Visiem ļoti gar-
šo, īpaši,– sēžot ārā svaigā gaisā rodas 
apetīte un laba kompānija blakus.

Šogad janvārī 3x3 saietā no Lat-
vijas viesojās Janīna Kursīte – saimes 
deputāte un valodas profesore Latvijas 
Universitātē. Viņa taisās izlaist inter-
neta enciklopēdiju Mūsu Latvija, kuras 
veidošanā būs piedalījušies daudzi, kas 
dzīvo gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 
Lai piedalītos ir nepieciešams pārdo-
māt, kas katram no mums ir Latvijas 
lielākie svētumi/vērtības, skaitā līdz 10 
un iesūtīt šo sarakstu. Man ļoti patika šī 
doma, un ierosināju, ka mēs vienu vaka-
ru pārrunāsim Latvijas vērtības un mē-
ģināsim sastādīt sarakstu no 1 līdz 10.

Pēc garšīgām vakariņām pa pāriem 
apsēdamies ap peldbaseinu, un katrs uz-
rakstīja listi, kas pēc viņu domām bija 
Latvijas vērtības. Dzīvojot tik daudzus 
gadus ārpus Latvijas, šī ir tā paaudze, 
kura atstāja Latviju jaunībā, nodibināja 
savu ģimenes dzīve Austrālijā, iekārtojās 
darbos un turēja par pienākumu saglabāt 
latviešu valodu, dibinot latviešu sestdie-
nas skolas, gaidas un skautu organizāci-
jas, tautas deju grupas, korus un teātru 
ansambļus, lai veicinātu un saglabāt lat-
viešu valodu un kultūru. Visi ilgi pārru-

nāja, kuri nu būtu tie svarīgākie un kā-
pēc. Kad palika tumšs un vairs nevarēja 
izlasīt rakstīto, iedevām visus sarakstus 
Rasai, un viņa centīsies sastādīt no 1 līdz 
10, kā mēs no Adelaides domājam, kas ir 
Latvijas lielākie svētumi/vērtības.

Labi saldi izgulējušies, ejam uz 
brokastīm. Nāk Rasa ar lielu smaidu, 
jo darbs paveikts. Kad viņa izlasīja tos 
sarakstus, kas bija sastādīti, tad, kā jau 
pie mums latviešiem, atkal no jauna 
sāk pārrunāt, ka būtu jāmaina. Pēc ne-
ilgām pārrunām visi pieņēma vienbal-
sīgi mūsu devumu šai enciklopēdijai.

1. Tēvzemes mīlestība: karogs, 
ģerbonis, Brīvības piemineklis, Brāļu 
kapi (Lestenes kapi, senču kopu kopi-
ņas), karavīrs.

2. Dziesmu gars: tautas dziesmas; 
Dziesmu svētki; kora dziedāšana.

3. Literatūra: tautas teikas, pasa-
kas, mīklas, sakāmvārdi; rakstnieka 
darbi un tēli Sprīdītis, Lāčplēsis.

4. Tradīcijas – etnogrāfija: Jāņu 
svinēšana; Saulgriežu svētki; olu krā-
sošana un ripināšana; senlatviešu kāzu 
tradīcijas; tautas tērpi.

5. Izglītība.
6. Reliģija.
7. Dabas mīlestība – koki, dārzi.
8. Dzīvnieku mīlestība: kumeliņš, 

zirdziņš; govis, aitas, cūkas.
9. Apzinības sajūta.
10. Darbaprieks.
Pēc tik garām debatēm vajadzīgs 

kaut kas mierīgs un patīkams saviem 
nerviem.

Pirms brokastīm uzstādīju galdu ārā 
ēnā ar olām, kuras jākrāso gan ripināša-
nai vakarā, gan mākslas darbus. Vien-
mēr ap Lieldienām īsti grūti atrast baltas 
olas. Man nejauši bija jāiet vienā ķīniešu 
pārtikas veikalā un ieraudzīju pīļu olas, 
kuru čaula bija ļoti gaiši pelēka, pat zil-
gana. Nav ko domāt; nopirku 12 olas 
mūsu vajadzībām. Dažas olas novārī-
jām sīpolu mizās kā parasti, bet dažas 
olas Ināra un Ints izpūta tā, lai pēc lai-
ka nesmirdētu, jo tie būs mākslas dar-
bi. Uzliku piemērotu mūziku, lai skan 
pa visu dārzu un lai iedvesmotu mūsu 

mākslinieciskās spējas. Izvēlējos mūsu 
latviešu operas dziedātāju Elīnu Garan-
ču. Kas par skaistām raibām olām! Tas 
redzamas fotogrāfijās. Pēc tik dūšīgām 
nodarbībām visi iekāpa autobusā un 
braucām uz blakus pilsētiņu Kadinu 
uzēst pusdienas un iedzert krūzi kafijas.

Bija tik silts un skaists laiks, ka 
neko citu nevēlējās, kā tikai atpūsties 
ēnā pie peldbaseina. Pēc vakariņām 
pulcējamies vienā telpā, kur bija saga-
tavots laukums olu ripināšanai. Laiks 
tik ātri paskrēja sīvā cīņā, tikai jāuz-
manās, ka sava ola netiek sadauzīta. 
Vakaru nobeidzām, noskatoties video 
no Annas Ziedares Vasaras vidussko-
las noslēguma Kora koncertu. Kaut bija 
vēls, neviens neaizmiga un ļoti aizrautī-
gi noklausījāmies gan vecās pazīstamas 
un iemīļotās kora dziesmas, gan jaunas 
dziesmas, kuras tiks pirmo reizi dziedā-
tas 2018. gadā Dziesmu svētkos Latvijā.

Agri no rīta visi jau sapakojušies ceļā 
uz īsu ekskursiju pirms brauksim mājās. 
Bija ļoti negaidīti, kad braucot autobusā 
radio dzirdam, ka programmas vadītājs 
sāk runāt par latviešu mūziku un tagad 
klausīsimies Vaska gabalus! Pirmo rei-
zi, kad autobusā klusums, visiem mutes 
ciet un tikai klausās uz skaistām skaņām 
un skatās skaistos Austrālijas eikaliptus, 
vējā šūpojoties, un lielie, baltie mākoņi 
pie zilām debesīm dod iespēju katram 
nokļūt sapņu zemē kaut uz mirkli.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides aprūpētāji atpūšas Valarū
Sastāda Latvijas vērtību sarakstu

Krāsotās olas.
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Latvijas vērtību saraksta sastādīšana.
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Olu ripināšana.
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Šā gada 2. un 3. aprīlī Latvijas 
vēstniecībā Stokholmā valdīja nedēļas 
nogalei neierasta rosība – šeit ar vēst-
niecības laipnu gādību uz savu pirmo 
tikšanos pulcējās Zviedrijas Latviešu 
Apvienības (ZLA) jaunievēlētā pa-
dome. Klātesošo teju 35 sēdes dalīb-
nieku vidū bija gan pārstavji no Gē-
teborgas, Upsalas, Dienvidzviedrijas, 
Ziemeļzviedrijas, gan arī Stokholmas 
latviešu organizācijām. Divu dienu 
sanāksmē tika paveikts daudz – ievē-
lēta apvienības jaunā valde, sarīkots 
izglītojošs seminārs jaunpienācējiem 
sabiedriskajā darbā un aizsācies ap-
vienības jaunās padomes un jauniz-
veidotās valdes triju gadu darbības 
mandātperiods.

„Iepriecinoši, ka šajā jaunajā pa-
domē ir vairākas jaunas sejas,“ uzsver 
ZLA centrālās valdes līdzšinējais un 
atkārtoti amatā ievēlētais priekšsēdis 
Juris Rozītis un piebilst, ka jauniz-
veidotās organizācijas pirmie trīs gadi 
lielā mērā bijuši veltīti organizācijas 
noenkurošanai uz abu veco organizā-
ciju – ZLCP un Latviešu Palīdzības 
komitejas, pamatiem, un stabilu darba 
rutīnu iedibināšanai. Viņaprāt, nule 
uzsāktais otrais trīs gadu darbības 
posms būs vairāk vērsts uz nākotnes 
darbību, cenšoties iesaistīt arvien vai-
rāk aktīvu jaunu darbinieku, kas orga-
nizāciju varēs vadīt nākotnē.

Padomes sēdes norise un 
apspriežamie jautājumi

Sestdiena, 2. aprīlis, bija veltīta 
nodaļu semināram, kurā jaunie ZLA 
nodaļu darbinieki un interesenti va-
rēja tuvāk iepazīties ar ZLA orga-
nizācijas uzbūvi, administratīvajām 
rutīnām un sadarbību ar Zviedrijas 
iestādēm, kas darbojas ar Nevalstisko 
organizāciju un demokrātijas veici-
nāšanas jautājumiem. Īpašs akcents 
seminārā tika likts uz sadarbību starp 
apvienības nodaļām un organizācijas 
centrālo valdi. Tika pārrunātas esošās 

un turpmākās iniciatīvas Zviedrijā 
dzīvojošo latviešu un Latvijas valst-
spiederīgo interešu pārstāvniecībai 
un aktīvākai iesaistīšanai organizāci-
jas darbā.

Savukārt svētdien, 3. aprīlī, no-
tika ZLA padomes gadskārtējā sēde, 
kurā padome atskatījās uz ZLA valdes 
darbību pagājušajā gadā, kā arī ievē-
lēja jaunu valdi un jaunu revīzijas ko-
misiju.

Diskusijās par nākotnes darbību 
apvienības padome pieskārās vairā-
kiem svarīgiem jautājumiem. Tostarp, 
tika pārrunāts, kā piesaistīt vairāk 
biedru ZLA. Kā zināms, ZLA katru 
gadu var uzrādīt tikai nedaudz vairāk 
par pieprasītiem 1000 biedriem, kas ir 
pamatnoteikums, lai saņemtu finan-
siālu pabalstu no zviedru iestādēm. 
Taču nav noslēpums, ka Zviedrijā 
mītošo latviešu un Latvijas valstspie-
derīgo skaits ir ievērojami lielāks. Kā 
labāk sasniegt, uzrunāt un ieinteresēt 
šos cilvēkus? Par šiem un citiem jau-
tājumiem klātesošie diskutēja lielākās 
un mazākās sēdes darba grupās.

Tika pārrunāts arī ZLA un latvie-
šu organizāciju telpu jautājums Stok-
holmā un konstatēts, ka esošās telpas 
izmaksā neproporcionāli dārgi, salī-
dzinot ar pabalstu summu, ko centrālā 
organizācija izmaksā ZLA nodaļām, 
lai veicināto to regulāro darbību. Pa-
dome uzdeva jaunajai valdei šo prob-
lēmu risināt.

Izskanēja arī ierosinājums ZLA 
aktīvāk iesaistīties Eiropas Latvie-
šu apvienības (ELA) projektos. ELA 
turpmākajos gados plāno rīkot gan 
dziesmu dienas, gan kultūras svēt-
kus, gan kongresu un seminārus ār-
pus Latvijas dzīvojošiem latviešiem 
Eiropā.

Padome arī pārrunāja Latvijas Re-
publikas simtgades atzīmēšanu. Vai 
rīkot kopīgu pasākumu visā Zviedrijā? 
Vai rīkot svinības kopā ar Zviedrijas 
igauņiem un lietuviešiem? Kā mēs vē-

lētos atzīmēt Latvijas simtgadi katrā 
Zviedrijas latviešu saimē, ko pavēstīt 
zviedru sabiedrībai?

Šie ir daži no aktuālajiem jautāju-
miem, kas apvienībai drīzumā jārisi-
na.

Ievēlēta un sākusi darbu jaunā 
Zviedrijas Latviešu apvienības val-
de.

Padomes sēdē tika ievēlēta arī 
jaunā ZLA valde 10 locekļu sastāvā. 
Pēc sēdes jaunievēlētā valde sanāca 
uz savu pirmo sēdi, kur ātri nokārtoja 
formalitātes un sadalīja amatus. Tika 
ievēlēta arī revīzijas komisija.

Jaunais ZLA valdes sastāvs 
2016.-2018. gada mandātperiodam 
ir sekojošs:

Priekšsēdis – Juris Rozītis; priekš-
sēža vietniece – Laine Lasmane-Vik-
marka (Wikmark); sekretāre – Iveta 
Gaile; kasiere – Vija Kalniņa-Skogum; 
biedrzines – Ilze Šakare, Justīne Krēs-
liņa; pārstāve ELA prezidijā – Maira 
Eriksone; valdes locekļu atvietotāji: 
Lilita Zaļkalne, Ieva Reine, Aira Mi-
ķelsone; revīzijas komisija: Elita Vei-
de un Andrejs Leimanis; atvietotāja: 
Austra Krēsliņa.

Lai arī jaunajai apvienības pado-
mei un valdei priekšā aktīvs darba 
cēliens; rezumējot, var sacīt, ka aiz-
vadītās nedēļas nogales sanāksmes 
bijušas veiksmīgas un ražīgas. Līdz-
tekus formālajam darbam dibināti 
jauni un stiprināti esošie kontakti or-
ganizācijas nodaļu starpā, notikušas 
auglīgas diskusijas un ideju apmaiņa 
pozitīvā gaisotnē. „Kā liekas, vairums 
dalībnieku svētdienas pievakarē de-
vās mājā gandarīti,“ iepriecināts par 
nedēļas nogalē paveikto ir arī ZLA 
priekšsēdis Juris Rozītis, kurš ap-
vienības padomes vārdā pateicas par 
labo darbu līdzšinējai valdei un novēl 
veiksmi un labu sadarbību arī jaunajai 
valdes komandai. 

Juris Rozītis, Aira Miķelsone
Laikrakstam „Latvietis“

Zviedrijas Latviešu apvienība 
Darbu sāk jaunā padome un valde

Jaunievēlētā ZLA Padome un valde savā pirmajā sanāksmē 2016. 
gada 3. aprīlī kopā ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā Gintu Jegerma-
ni (1. rindā 2. no kreisās).
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Jaunievēlētā ZLA valde: 1. rindā no kreisās Cen-
trālās valdes priekšsēdis Juris Rozītis, ZLA pārstā-
ve ELA Maira Eriksson, biedrzine Justīne Krēsliņa.
2. rindā no kreisās valdes sekretāre Iveta Gaile, 
priekšsēža vietniece Laine Lasmanis-Vikmarka 
(Wikmark), apvienības kasiere Vija Kalniņa Sko-
gum un biedrzines palīdze Ilze Šakare.
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Lietains, drēgns 
pirmdienas vakars, pie 
tam satiksmes stunda, 
2016. gada 4. aprīlis. 
Kas gan varētu izvilināt 
cilvēkus no savām silta-
jām mājām, lai nepare-

dzētā kārtā dotos ceļā uz Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrību?

Izrādās, ka šķietami vistrauslākā 
no disciplīnām, praktiski bez matēri-
ja, ja vien neskaita kādu plānu papīra 
lapu, spēja pacelt gaisā un atlidināt li-
terātus no Eiropas, kā arī izraut mūsu 
klausītājus no savām migām. Paldies 
Latvijas ASV vēstniecības pirmajai 
lēdijai Guntai Razāna kundzei par 
izkārtoto iespēju, pa ceļam uz viņu 
uzstāšanos Vašingtonas Kongresa bib-
liotēkā, noklausīties Noru Ikstenu ar 
savu tulku uz angļu Margitu Gailīti, 
dzejnieci Liānu Langu un Zviedri-
jas asprāti Juri Kronbergu! Paldies 
arī Baltic International Bank, kas at-
balstīja šo braucienu.

Iekārtojušies Biedrības bohēmiski 
piemērotajā patumšajā bārā, intīmos 
apstākļos publika varēja noklausīties 
vispirms Noras Ikstenas jaunākā iz-
devuma Mātes piens izvilkumus divās 
balsīs – Margita Gailīte kā māte, Nora 
Ikstena kā meita. Autore pastāstīja 
par šī darba ieceri un tapšanu, kā arī 
par 2018. gada Valsts simtgades atzī-
mēšanai veltītu daudzu autoru veselu 
jaundarbu virkni radīšanu, kas jau no-
tiek un kas turpināsies līdz pat lielajai 
jubilejai. Bet Margita Gailīte, pārceļo-
ties pirms daudziem gadiem uz Latvi-
ju, sev ir izveidojusi pilnīgi jaunu un 
plaukstošu karjeru, tulkojot visu visla-
bāko rakstnieku darbus.

Dzejniece Liāna Langa nosvēr-
tā, dobjā balsī nākošā lasīja no sava 
2010. g. izdotā dzejoļa krājuma Vil-
kogas, kura vāku savā unikālajā stilā 
vēl paspēja radīt aizsaulē aizgājušais 
izcilais mākslinieks Ilmārs Blum-
bergs. Dzejniece, lasīšanai izvēloties 
neuzkrītoši paasus politiskus dzejoļus, 
ar šo izvēli apstiprināja savu tviterā 
uzturēto pazīstamo interešu loku, un 
jādomā arī piemērojās vecās trimdas 
publikas nacionālajam noskaņoju-
mam. Tomēr, pašās beigās Langa atkā-
pās citā plāksnē un nolasīja mīlestības 

dzejoli...
Kā pēdējais mums priekšā nostājās 

visiem sens paziņa, kas šai rakstītājai 
allaž atgādinājis lāci – augumā garš 
un liels, ar garu matu un bārdas ap-
matojumu. Vienīgi tagad šis apmato-
jums ir sirms, un kāpēc gan ne, ja jau 
dzejnieks kļūst par kādas doktora di-
sertācijas cienījamu subjektu un kaut 
kad, it kā ap 9. augustu, apritēs viņa 
apaļā jubileja, kuru paredzēts atzīmēt 
ar sarīkojumu Rīgā – nenokavēt! Juris 
Kronbergs, kā vienmēr, mūs smīdināja 
ar savu asprātību, no neparasta redzes 
leņķa skatot un atkārtojot vārdus, to 
skaņu, to nozīmi un pat to garumu, 
rotaļājoties ar valodu, bet vienmēr 
pie reizes arī kaut ko patiešām pasa-
kot. Kāds prieks baudīt dzejoļus, kas 
izmanto visus dzejas paņēmienus, jo 
šodien tas jau ir retums.

Bija arī iespēja ar literātiem apru-

nāties un pavaicāt jautājumus. Māra 
Celmiņa cildināja Mātes pienu, bet 
vienlaicīgi norādīja uz to, ka ne visi 
saprot krieviski (padomju laiku gai-
sotnes radīšanai izmantoti krievu vār-
di, izteicieni), ka šo parādību sastop 
arī teātra izrādēs. No tā izcēlās vesela 
plaša saruna par svešvalodu ietekmi 
tur un šeit, vai no krievu vai no angļu, 
nonākot beigās pie lieliem smiekliem 
par Gailītes agrā rīta telefona zvaniem 
autorei Ikstenai, prasot ko nozīmē 
šāds vai tāds trīsstāvīgais krievu lamu 
vārds!

Un tad pēkšņi viņi bija prom, vēlā 
stundā aizrauti tālāk uz pirmo latviešu 
literātu lasījumu pasaules vislielākajā 
literatūras un informācijas krātuvē, 
Kongresa bibliotēkā. 

Sandra Milevska 
Laikrakstam „Latvietis“

Literatūra dzīvo, lai dzīvo literatūra!
Sarīkojums Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā

Juris Kronbergs lasa savu dzeju.
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No kreisās: Laila Medne, Maija Medne, Sandra Milevska, Liāna Langa, Juris 
Kronbergs, Andrejs Baidiņš, Ģirts Zeidenbergs.
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noties ar Austrālijas karstumu, būtu domājuši paskatīties 
zem kājām!!!

Morī pilsētai ir tas prieks, ka šis ūdens baseins ir sa-
mērā tuvu zem zemes. Ūdens kvalitāte ir par sālītu, lai to 
izmantotu saimniecībām, bet veselības ziņā tai esot dzie-
dējošas īpašības. Ja šeit pārnakšņosim, mūs mudināja tos 
izmēģināt.

Kad izkāpām no busiņa, tad visi ātrumā steidzās ar 

bagāžu uz viesnīcas istabām, jo ārā bija +40°C. Uz basei-
na telpām būtu ar kājām jāstaigā un par to prieku jābauda 
+41°C vienmērīgā ūdens temperatūra! To baudu mēs sev 
noliedzām.

Vakariņas bija tik daži soļi pāri asfaltam uz blakus 
iestādi. Bijām nobraukuši 521 km; salīdzinājums būtu kā 
no Rīgas līdz Sanktpēterburgai.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpinājums sekos

Akapulko – Austrālijā (4)
Turpinājums no 10. lpp.
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kam Mārtiņam Biršam un Dagmārai 
Stils, kā arī J. Kārkliņam, Ģ. Pindards, 
T. Pindards un visiem apsveicējiem.

Melburnas Latviešu ev. lut. drau-
dzes valdes locekle Kristīne Saulīte 
deva vārdu apsveicējiem.

Sekoja draudzes priekšnieka Kār-
ļa Kasparsona uzruna ar skatījumu 
vēsturē – par laiku, kad pirms 65 ga-
diem tika dibināta Melburnas Ev. lut. 
latviešu draudze.

Pēc svinīgās daļas sekoja pusdienas 
baznīcas zālē; piedalījās apmēram 160 
svinību viesu. Vilma Puķe ar saviem 

palīgiem bija sarūpējušas bagātīgu svi-
nību galdu. Eva Brennere, kas ir viena 
no pirmajām draudzes loceklēm, dalī-
jās savās atmiņās par senajām dienām. 
Jauktā kora Daina un vīru kora Veseris 

dalībnieki vadīja pāris kopdziesmas. 
Līdz vēlai pēcpusdienai turpinājās svi-
nības draudzīgās sarunās un atmiņās.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Mūžībā aizgājis

GUNĀRS PRIEDE
dzim. 29.06.1928. – miris 26.03.2016.

Sēro Akadēmiskā vienība „Auseklis“

Tālu gāju garu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Mūžībā aizgājis

JURIS JĀZEPS JĀNIS VIĻUMS
dz. 24.03.1928., Latvijā

† 2.04.2016., Pertā, Austrālijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs dzīvesbiedre Ingrīda; 
meita Baiba ar ģimeni; dēli Juris, Uldis, Valdis; Mērija, 

māsa Maija ar meitām Māru, Andu un Ingu; māsa Ilze ar 
Uldi, Anni, Mārtiņu, Ginteru ar ģimenēm un radi Latvijā.

✝
ir daudzināt Latviju pasaulē, stāstot 
par mūsu tradīcijām, kultūru un sa-
sniegumiem.“ Saeimas priekšsēdētāja 
draudzei uzdāvināja simbolisku un 
spēcinošu dāvanu – no Latvijas vestu 
rupjmaizes klaipu.

I. Mūrniece un O. Ē. Kalniņš ti-
kās ar Latviešu evaņģēliski luteriskās 

draudzes priekšnieku Jāni Vītolu, 
piedalījās svētku dievkalpojumā un 
apmeklēja draudzes svētdienas skolu. 
Latvijas parlamenta delegācija pauda 
patiesu prieku par skolotājiem un ve-
cākiem – pateicoties viņu pašaizlie-
dzīgajam darbam, bērniem ir iespēja 
apgūt latviešu valodu, lai stiprinātu 
latvietību un kopības sajūtu. Saeimas 
delegācija uzdāvināja skolēniem iz-
glītojošas puzles par Latvijas ceļu uz 

neatkarības atjaunošanu.
Saeimas priekšsēdētāja ASV uztu-

ras no 9. līdz 13. aprīlim, savukārt Ka-
nādā – no 13. līdz 18. aprīlim. I. Mūr-
nieci vizītē pavada Saeimas Ārlietu 
komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks 
Kalniņš. ASV Latvijas parlamenta 
delegāciju pavada Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Razāns, savukārt Kanā-
dā – Latvijas vēstnieks Juris Audariņš.

Saeimas Preses dienests

Saeimas priekšsēdētāja ASV
Turpinājums no 1. lpp.

veicinot pašorganizējošus procesus 
un sadarbību. Valsts prezidents Rai-

monds Vējonis ir Latvijas simtgades 
svinību patrons.

Vairāk informācijas Latvijas Na-
cionālā kultūras centra mājas lapā 
www.lnkc.gov.lv un Latvijas valsts 

simtgades mājas lapā www.lv100.lv
Inga Bika

Latvijas Nacionālais kultūras centra 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2018. g. Dziesmu un deju svētki
Turpinājums no 1. lpp.

65 gadu jubileja
Turpinājums no 4. lpp.

Baznīcas zālē pēc dievkalpojuma. Aizmugurē kreisā pusē stāv saimniece Vilma Puķe.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 15. apr., plkst. 18.00 Kro-
dziņa vakars DV namā. Šefs David Gi-
les piedāvās Karstos Suņus a la gour-
met. Bārs vaļā no plkst. 18.00. Vēlāk 
vakarā uzstāsies slavenie Četri Kaķē-
ni. Visi laipni lūgti atbalstīt šo vakaru.
Sestdien, 16. apr., plkst. 14.00 referāts 
Mans gads Latvijā DV namā. Adelai-
des Universitātes studente un tautas 
deju grupas Auseklītis vadītāja Ieva 
Daenke stāstīs par iespaidiem, vese-
lu gadu dzīvojot un mācoties Latvijā. 
Stāstījumu kuplinās fotoattēli uz ekrā-
na. Kafijas galds. Pie durvīm labprā-
tīgs ziedojums, sākot ar $10.
Svētdien, 17. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien, 20. apr., plkst. 10.30 sa-
tiksimies pie ALB nama LAIMAS 
izbraukumam ar autobusu uz pusdie-
nām Palais hotelī Semaphore. Senioru 
pusdienas $16,90 katram, ieskaitot sa-
lātu bāru. Viens brīvs dzēriens, uzrā-
dot senioru karti. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 15. apr.
Sestdien, 23. apr., plkst. 11.00 ALB 
namā Ināra Kalniņa demonstrēs ma-
goņmaizīšu recepti. Ieeja pret ziedo-
jumiem, sākot no $4. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 15. apr.
Svētdien, 24. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Ceturtdien, 28. apr., plkst. 10.30 
LAIMAS grupas Kino rīts ALB namā. 
Sekos pusdienas. Visi laipni aicināti!
Piektdien, 29. apr., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Vakariņās Ints 
un Margota piedāvās gulašs (līdz 
plkst. 19.30, bet kafejnīcas durvis pa-
liks atvērtas pēc tam!) Kas var būt 

pievilcīgāks vēsā rudens vakarā, omu-
līgā gaisotnē, svecīša gaismā? Viss par 
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 30. apr., plkst. 12.00 DV 
Adelaides nodaļas gadskārtējie Dārza 
svētki ar lauku virtuvi DV nama dār-
zā. Kronīšu ģimenes triju paaudžu vīri 
un goda vanadze Māris Miezis svaigā 
gaisā rādīs savu prasmi desu, kotlešu 
un sīpolu cepšanā. Vanadzes gādās 
dažādus salātus un vēlāk – kūkas un 
kafiju. Gudrību sacensības, loterija, 
dziedāšana. Biedriem pusdienas bez 
maksas; nebiedriem $20, Auseklīša 
dejotājiem $5. Visi laipni lūgti.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 14.30 Am-
ber Aged Care (58 Avenue Rd, Para-
dise) gadskārtējā Baltiešu olimpiāde. 
Visi laipni lūgti piedalīties atklāšanā 
un sacensībās. Būs iespēj iedzert kādu 
alutiņu no Baltijas valstīm, Austrālijas 
vīnu vai krūzi kafijas ar garšīgu kūku. 
Informācijai – M. Puķite 0419 894 
007. Gaidām atbalstītājus un dalībnie-
kus sacensībām.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 17. apr., plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 4. svētdiena. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 6. svētdiena. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 17. apr., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš tiksies zaļumos vienā no 
Brisbanes parkiem. Būs pikniks, spor-
ta spēles, būs mums pašiem sava Sap-
ņu Komanda!!! Ņemiet līdzi groziņus 
un segas, bumbas un bumbiņas, rake-
tes un volānus.

Sestdien, 23. apr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 16. apr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums (Svētdienas rīts dalībnieku 
vadībā).

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 16. apr., plkst. 14.00 Latvie-
šu nama Lielajā zālē Melburnas Lat-
viešu biedrības sarīkojumā dokumen-
tālās filmas Dievputniņi izrāde. Visi 
laipni aicināti!
Svētdien, 17. apr., plkst. 9.00 Atvērto 
durvju diena ģimenēm un draugiem 
Latviešu ciemā. Lietoto mantu tir-
dziņš; Baltiešu daiļamatniecības tir-
dziņš; lauku pavarda stila ēdiens; pus-
dienas no 11.00; dzērieni bērniem un 
pieaugušiem; dažāda veida kūkas un 
kafija; izremontētās mājiņas apskate; 
mūziķi un spēles.
Ceturtdien, 21. apr., plkst. 20.00 Club 
Voltaire – Ivars Štubis – albuma Young 
Blood palaišana. Sevišķi viesi un lat-
viešu sadziedāšanās. $5. Ieeja no 19.30.
Piektdien, 29. apr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 30. apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā 56. KD atbalsta referāts: 
Dzintars: Latvijas dārgakmens? Ilze 
Švarca – rotkale, pieredzējusi referen-
te, nesen atgriezusies no dzintara pē-
tījumiem Latvijā un Lietuvā. Ar dau-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. aprīlis
Strauja, Gudrīte
1951. komponists, mūzikas kritiķis 
Imants Zemzaris.

15. aprīlis
Aelita, Gastons
1866. aktieris, režisors Aleksis Mier-
lauks.
1950. sabiedrisks darbinieks Ģirts 
Zēgners.

16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta
1886. komponists, folklorists, izglītī-
bas darbinieks Jēkabs Graubiņš.
1886. militārs darbinieks (ģenerālis), 
sabiedrisks darbinieks, A. Pumpu-
ra piemiņas fonda dibinātājs Ādams 
Kreicbergs.
1946. komponists Pēteris Vasks.

17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
1871. rakstnieks, tulkotājs, teātra dar-
binieks Teodors Lejas-Krūmiņš.
1936. dibināts Rīgā vīru dubultkvartets 
Tēvija, vēlāk darbojas Bostonā (ASV).
1956. literatūras zinātniece Zigrīda 
Frīde.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 
diena
1226. Zobenbrāļu ordenis noslēdz lī-
gumu ar Rīgas rāti, ka ordeņa brāļi 
līdz ar namniekiem tiesībās ir līdzīgi 
Rīgas iedzīvotāji.
1631. Gustavs 2. Ādolfs atver ģimnā-
ziju Rīgā.
1911. dzejnieks un rakstnieks Eduards 
Salna (īstajā vārdā Eduards Mellups).
1936. mākslinieks-horeogrāfs Imants 

Magone.
1946. likvidēta Tautu Savienība, nodi-
binoties ANO.
1962. SLT aktrise, sabiedriska darbi-
niece Iveta Rone

19. aprīlis
Vēsma, Fanija
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 
Lēmane.
1936. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ināra Graudiņa.
1942. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, fotogrāfs, aktieris Ojārs Greste.
1946. Tautu Savienība izbeidz darbību.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
1881. rakstnieks, žurnālists Eduards 
Cālītis.
1886. komponists Jānis Vītoliņš.
1926. dzejnieks Harijs Heislers.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. aprīlī.
€1 = 1,47680 AUD
€1 = 0,79388 GBP

€1 = 1,63370 NZD
€1 = 1,12980 USD

dzām bildēm un piemēriem Ilze atklās 
maz zināmus faktus un pacels intere-
santus jautājumus. Ieeja $15 ieskaitīs 
glāzi šampānieša un smalkmaizītes. 
Ziedojumi tiks izmantoti ALKD lie-
tišķās mākslas izstādes rīkošanai. Tu-
vāka informācija pie Lāras Brenneres 
0407 551 654.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 14.00 Kino 
klubiņš Latviešu namā.
No 18. marta līdz 12. jūnijam Jan 
Senberga izstāde The Ian Potter Cen-
tre: NGV Australia, Federation Square.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 17. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.
Svētdien, 17. apr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 24. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Piektdien, 15. apr., plkst. 18.00 Pertas 
Latviešu mākslinieku grupas izstādes 
atklāšana Heathcote Museum and Gal-
lery. Mākslinieki – Pēteris Ciemītis, 
Selga Ešots, Gabrielle Mazaļevske, Lo-
lita Skye-Lark, Māris Raudziņš, Len 
Zuks. Izstādi atklās Latvijas Republi-
kas goda konsuls Rietumaustrālijā Jā-
nis Purvinskis. Izstāde būs apskatāma 
trīs nedēļas. Visi laipni lūgti apmeklēt 
izstādi un atbalstīt māksliniekus!
Svētdien, 24. apr., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas Latviešu 
namā. Visi mīļi gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 10.30 Diev-
kalpojums. 6. Lieldienu svētdiena.

Sidnejā
Sestdien, 23. apr., plkst. 16.00 Sidne-
jas Latviešu teātra uzvedums Latviešu 
namā – Leldes Stumbres luga Alma, 
Lība un Konstancija. Jānis Čečiņš, 
Andris Kariks, Lija Veikina. Reži-
ja – Jānis Grauds. Dekorācijas – Vija 
Spoģe-Erdmane. Ieeja $25/$20. Biļetes 
iepriekš Grāmatnīcā.
Svētdien, 24. apr., plkst. 13.00 Sidne-
jas Latviešu teātra uzvedums Latviešu 
namā – Leldes Stumbres luga Alma, 
Lība un Konstancija. Jānis Čečiņš, 
Andris Kariks, Lija Veikina. Reži-
ja – Jānis Grauds. Dekorācijas – Vija 
Spoģe-Erdmane. Ieeja $25/$20. Biļetes 
iepriekš Grāmatnīcā.
Sestdien, 30. apr., DV namā JDV no-
vusa meistarsacīkstes.
Svētdien, 1. maijā, DV namā JDV no-
vusa meistarsacīkstes.

 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 10.00 lasī-
tais dievkalpojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums III svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 24. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums IV svētdienā pēc Lieldienām.

Zelta piekrastē

Īrija
Sestdien, 30. apr., plkst. 11.00 Latviešu 
biedrība Īrijā ielūdz uz tikšanos ar LR 
kultūras ministri Daci Melbārdi, 30.04. 
plkst. 11:00 kultūras centrā Clasaċ. 
Tikšanās pamatdiskusija Latvijas simt-
gade, kur savu artavu ieguldīt aicināti 
visi pasaulē dzīvojošie latvieši. Tikša-
nās ir atvērta visiem interesentiem, bet 
lai sagatavošnās darbi noritētu laicīgi, 
savu dalību lūdzam iepriekš pieteikt 
līdz 20.04, rakstot uz e-pastu: info@lbi.
ie Tikšanās notiks Latviešu kultūras 
svētku Īrijā ietvaros .Pēc diskusijas pa-
redzēti: 13:00 Radošā pēcpusdiena jau-
niešiem; 16:00 Pilsoniskā līdzdalības 
seminārs; 18:00 Pāvilostas teātra izrāde 
Latviešu sapnis; 20:00 Danču vakars.

Vācijā
Sestdien, 16. apr., un 17. apr. aicinām 
visus interesentus uz Latviešu Centru 
Minsterē – piedalīties meistardarbnīcu 
cikla Ceļā uz savu tautastērpu pirma-
jās meistardarbnīcās un seminārā par 
tautisko kreklu darināšanu un izšūša-
nu (baltie un krāsainie darbi)! Lūgums 
visiem, kuri domājat piedalīties kreklu 
darināšanā un kuri NEESIET pietei-
kušies, paņemt līdzi savu audumu (1,5-
2,5 m) krekla darināšanai. Lina audu-
ma paraugi baltajiem un krāsainajiem 
darbiem būs sagatavoti un pieejami uz 
vietas. Arī diegi un adatas būs. Dalī-
ba: bez maksas. https://tautasterps.
wordpress.com/

Zviedrijā
Piektdien, 15. apr., plkst. 18.00 jauktā 
kora Lai top! koncerts Somu baznīcā, 
Slottsbacken 2B-C, Stokholmā. Ieeja 
par ziedojumiem, sākot ar 100 SEK.
Piektdien, 29. apr., plkst. 14.00 un 
plkst. 18.30, Latvijas vēstniecībā Stok-
holmā, Odengatan 5 izrāde Benjami-
ņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam. 
Izrādes scenārija autore un režisore 
Baņuta Rubesa. Emīlijas lomā – Indra 
Burkovska. Vietu skaits ir ierobežots, 
tālab iepriekš jāiegādājas ielūgumi, ko 
iespējams izdarīt Zviedrijas Latviešu 
Apvienības (ZLA) telpās Wallingatan 
34, durvju kods 8591, 5. st. trešdienās 

16.30-19.30 (6. un 13.04, ja vēl visi ie-
lūgumi nebūs realizēti), kā arī Latvie-
šu skolā un Stokholmas kora mēģinā-
jumos pie S. Būmanes.

Latvijā
Sestdien, 16. apr., plkst. 18.00 koka 
ēku renovāciju centrā Koka Rīga – 
Rīgā, Krāsotāju ielā 12 notiks Latvijas 
Literatūras gada balvas (LALIGABA) 
dzejas lasījumi. Lasījumos piedalīsies 
spilgtāko 2015. gadā klajā laisto dze-
jas grāmatu autori – Jānis Rokpelnis, 
Toms Treibergs, Andris Ogriņš, spe-
ciālbalvas ieguvējs – Uldis Bērziņš un 
debitantes – Madara Gruntmane un 
Elīna Veira-Bākule. Pasākumu vadīs 
dzejnieks un atdzejotājs Guntars Go-
diņš, par muzikālajām starpspēlēm 
rūpēsies mūziķe Alise Joste. Ieeja pa-
sākumā bez maksas.
Sestdien, 16. apr., starptautiski atzī-
tā, izcilā latviešu komponista – Pētera 
Vaska jubilejas koncerts Rīgas Domā. 
Pētera Vaska mūzikas skaistumu bau-
dīsim Latvijas Radio kora, Sinfoniet-
ta Rīga un diriģentu Sigvarda Kļavas 
un Normunds Šnē lasījumā. Vijoles 
balss – Sanda Šteinberga pārziņā. 
Jubilejas koncertā dzirdēsim Pētera 
Vaska skaņdarba Da pacem, Domine 
pasaules pirmatskaņojumu.
Svētdien, 17. apr., plkst. 17.00 no-
tiks vienīgā pasaulslavenās Franča 
Lehāra operetes Jautrā atraitne izrā-
de Rīgā, kultūras pilī Ziemeļblāzma 
(Ziemeļblāzmas ielā 36). Visu vīriešu 
iekārotās Hannas Glavarī lomā oper-
dīva Sonora Vaice. Skatītājus priecēs 
arī labi pazīstami, iemīļoti solisti Nau-
ris Indzeris, Jolanta Strikaite-Lapiņa, 
Dainis Skutelis un Trīs Latvijas tenori.
Sestdien, 23. apr., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzālē Baibas un Laumas 
Skrides koncerts ciklā Dzimuši Latvijā 
Trešdien, 27. apr., plkst. 18.00 – 19.30 
atvērta lekcija Rīgas Sv. Pētera baznīcā, 
Skārņu ielā 19 – Rīgas Brāļu kapi - 80 
gadi kopš memoriāla iesvētīšanas. At-
vērto lekciju apmeklējums bez maksas. 
Lekcijas vadīs Gunārs Armanis. Dalī-
bai uz atklāto lekciju aicinām pieteik-
ties visus  interesentus elektroniski, tā 
kā vietu skaits ir ierobežots pieteikties 
laicīgi:  daina.perkone@riga.lv
Sestdien, 30. apr., plkst. 18.00 Rīgas 
Svētā Jāņa baznīcā Redingas Baha 
kora (Lielbritānija) koncerts. Diriģents 
Metjū Hamiltons (Matthew Hamil-
ton). Ieeja koncertā bez maksas.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 18.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē Redin-
gas Baha kora (Lielbritānija) koncerts. 
Diriģents Metjū Hamiltons (Matthew 
Hamilton). Ieeja koncertā bez mak-
sas.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


