
Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) ir 
izvērtējusi VAS Valsts 
nekustamie īpašumi ie-
sniegtos dokumentus – 

būvniecības ieceres iesniegumu un to 
pavadošos dokumentus atbilstoši paš-
reiz spēkā esošo normatīvo aktu pra-
sībām un pieņēmusi lēmumu izsniegt 
būvatļauju Padomju okupācijas upuru 
piemiņas memoriāla kompleksa būv-
niecībai. Būvatļauja izsniegta piekt-
dien, 2017. gada 12. maijā.

VARAM atgādina, ka VAS Valsts 
nekustamie īpašumi sākotnēji iesnieg-
tajos dokumentos tika konstatētas ne-
pilnības. Tāpēc VARAM lūdza VAS 
Valsts nekustamie īpašumi iesniegt 
būvniecības ieceres iesniegumu un to 
pavadošos dokumentus atbilstoši paš-
reiz spēkā esošo normatīvo aktu pra-
sībām līdz 2017. gada 3. aprīlim, pēc 

VAS Valsts nekustamie 
īpašumi lūguma pagari-
not šo termiņu līdz 7. ap-
rīlim un precizēto iece-
res iesniegumu iesniedza 
2017. gada 18. aprīlī, kas 
ir reģistrēts Būvniecības 
informācijas sistēmā.

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Gerhards 
uzsver: „Esmu personīgi iesaistījies šī 
jautājuma risināšanā, un varu apgal-
vot – esam  izdarījuši visu, lai Padomju 
okupācijas upuru piemiņas memoriāla 
kompleksa būvniecība tiktu sākta ne-
kavējoties! Šī memoriāla, kas ir nacio-
nālo interešu objekts un kas vienlaikus 
ir gan muzejs, gan arī represēto piemi-
ņas vieta, būvniecība ir jāpabeidz līdz 
Latvijas simtgadei. Aicinu visus pro-
jektā iesaistītos operatīvi un ar lielu at-

4.  maijā ar sirsnī-
giem un daudzveidīgiem 
notikumiem visā Latvi-
jā, kā arī tālu aiz tās ro-
bežām atklāta Latvijas 
valsts simtgade. Laika 

apstākļu lutināti pasākumi brīvdabā 
bija plaši apmeklēti, pulcējot cilvēkus 
vairāk nekā 200 Baltā galdauta svētku 
svinību vietās, 100 simtgades ozolu stā-

dīšanas pasākumos akcijā Apskauj Lat-
viju un vairāk nekā 20 pasākumos Lat-
gales kongresa simtgades programmā.

Teju 600 000 iedzīvotāju (32% 
Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 
74 gadiem) plānoja iesaistīties kādā no 
simtgades atklāšanas notikumiem, lie-
cina Kantar TNS/LNT raidījuma 900 
sekundes veiktā aptauja nedēļā pirms 
atklāšanas. Simtgades notikumu at-

spoguļošanā aktīvi iesaistījās plašsazi-
ņas līdzekļi, ļaujot sekot līdzi Latvijas 
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Adelaidē Baltos gal-
dautus klāja trīs reizes: 
4. maijā Tālavas kafej-
nīcā, Daugavas Vanagu 
namā vīru kora koristiem 
mēģinājuma starpbrīdī 
un 6. maijā Tālavas lie-
lajā zālē, Adelaides Lat-

viešu biedrības rīkotajā sarīkojumā jau 
krietni lielākam apmeklētāju skaitam. 
Par kafejnīcas sanāksmi nevaru runāt, 
jo nebiju klāt, bet VK mēģinājumā viss 
notika, kā augšminētajā aicinājumā. 
Kā bija ar ALB sarīkojumu?

Vispirms jau jāsaka, ka tas kā sa-
rīkojums bija ļoti veiksmīgs. Uzstājās 
visu paaudžu pārstāvji – no skolas spē-
ļu grupas līdz pat viscienījamāko gadu 
dziedātājiem no DV vīru kora. Pirms 
oficiālās programmas sākuma Adelai-
de Village Band – tagad visi nelatvieši, 
veselu stundu rāva vaļā labi pazīstamas 
latviešu melodijas, kas palikušas reper-
tuārā no tiem laikiem, kad visi dalībnie-
ki bija tikai latvieši, un vienība saucās 
Adelaides Latviešu Pūtēju Orķestris. 
Pa to laiku apmeklētāji, protams, par 
samaksu, varēja iegādāties pīrāgus un 
vīnu un iejusties latviskā gaisotnē.

Tad pie mikrofona stājās ALB 
priekšsēde Ilze  Radziņa, uzsverot 
4. maija nozīmi Latvijas vēsturē un 
Latvijas neatkarības atgūšanā. Uzru-
na beidzās ar tautas lūgšanu – DIEVS, 
SVĒTĪ LATVIJU.

Priekšnesumi sākās ar Adelaides 
Latviešu skolas spēļu grupas dziedāša-
nu, tad nāca pārējā skola ar trim dzies-
mām: Es nenācu šai vietā, Seši mazi 
bundzinieki un Pie Dieviņa gari galdi. 
Dziedātāju paaudzes apvienojās, kad 
skolēniem pierindojās ALB jauktais ko-
ris un pat viesi no Melburnas, lai kopīgi 
nodziedātu Tik un tā. Skolēni tad node-
monstrēja tautas deju soļus un tūres.

Kori no visas pasaules gatavojās 
nākamā gada lielajiem dziesmu svēt-

kiem Rīgā, tādēļ dabūjām dzirdēt trīs 
dziesmas no svētku programmas: Mīla 
ir kā uguns, Sasala jūriņa, (solo – 
Dace Freija – sulīgs alts!) un Lec sau-
līte. Pavadījumā – dūdas, klavieres un 
ģitāra. Tad vēl pirms starpbrīža koris 
vadīja publiku dziesmā Šeit ir Latvija. 
Diriģente Lilita Daenke.

Pēc starpbrīža divpadsmit DV vīru 
kora dziedātāji iepriecināja publiku ar 
trim tautas dziesmām: Ej, bāliņi, lūko-
ties, Kas kaitēja nedzīvot (ļoti gara – 
vesels romāns!) un Pērkoņdancis; 
diriģente – Inese Laine, pavadītāja – 
Sandra Birze, ciemos no Melburnas. 
Sandras klavieru pavadījums paceļ 
katra priekšnesuma kvalitāti. Pēcpus-
diena nobeidzās ar grupas Četri kaķē-
ni uzstāšanos, kopdziesmām un loteri-
jas izvilkšanu.

Jā, loterija. Oriģinālā Latvijas Insti-
tūta aicinājumā nekur netika minēta lo-
terija. Tāpat netika minēta ieejas mak-
sa un maksa par pusdienām, kūkām un 
dzērieniem. Nedzirdējām arī nekādas 
runas par pagalma, apkaimes... utt. 
sakopšanu vai iecerēm. Ja neskaita 
ALB priekšnieces cēlo runu, tad šis sa-
rīkojums ne ar ko neatšķīrās no ALB 
gadskārtējā sarīkojuma, kas pilnīgi da-
bīgi tiek rīkots kā peļņas avots, jo bied-
rībai citu peļņas avotu nav.

Saprotams, ka pēcpusdienas izde-
vumi jāsedz, bet no 
samērā plašās pub-
likas noteikti bija 
atlikums, un būtu 
interesanti zināt, 
kādā veidā šis at-
likums tiks izman-
tots Baltā galdauta 
svētku oriģinālam 
nolūkam – savas 
apkaimes sakop-
šanai un kaimiņu 
savstarpējai sadar-
bībai. Ja tas vien-
kārši pazudīs ALB 
bankas kontā, tad 
patiešām grūti re-

dzēt, ka šim sarīkojumam bija kāda se-
višķa sakarība ar Baltā Galdauta svēt-
kiem. Varbūt pēcpusdienu vajadzēja 
nosaukt par ALB gadskārtējo sarīkoju-
mu ar Baltā Galdauta pieminēšanu? Lo-
terija jau nu nepavisam tur neiederējās.

Drukātā programmas lapiņa bija 
visai skopa ar informācija par dzies-
mām, diriģentiem, mūziķiem.

Gunta R.
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Baltā Galdauta svētki – arī Adelaidē
Baltos galdautus klāja trīs reizes

„Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: ģimene, draugi, un kaimiņi no vienas sētas, no vienas mājas, 
vai vairākām blakus mājām sanāk kopā pie viena galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, (G.R. izcēlums) kā arī 
izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsētas, novada, un valsts nākotnei.“

Latvijas Institūta darbinieku aicinājums.

Sarīkojums Latviešu namā „Tālava“.
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Adelaides un Melburnas dziedātāji.
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„1892. gada 
22. februārī deviņi 
kurzemnieki, no-
nākuši „svešajos 
krastos“, nolēma 
dibināt biedrību, 
lai palīdzētu jau-
niebraucējiem uzturēt latvietību Ameri-
kā. Šī biedrība vēl arvien ir kā mājas tik 
daudziem latviešiem 125 gadus vēlāk! 
Mēs šodien pateicamies tiem deviņiem 
dibinātājiem par viņu sparu un drosmi 
uzsākt šo biedrību. Šie „svešie krasti“ 
bija Filadelfija, un jaunajai biedrībai 
tika izvēlēts zīmīgs nosaukums – Fila-
delfijas Brīvo latvju biedrība. Zīmīgs, 
jo tas uzsver „brīvību“, latviešu mūž-
seno tiekšanos pēc neatkarības, pēc 
patstāvības, gan individuāli, gan visai 
tautai. Zīmīgs, jo Amerikas vēsturē tie-
ši Filadelfija ir ASV neatkarības šūpu-
lis, kur vēl šodien miljoniem tūristu no 
visām pasaules malām apbrīno Brīvī-
bas zvanu, kas šo neatkarību iezvanīja 
pirms gandrīz 250 gadiem.“

Ar šādiem vārdiem Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības tikko no jauna 
pārvēlētā priekšniece Laila Ganserta 
uzsāka biedrības lielās jubilejas gada 
svinēšanu. Klātesošie, kas pacēla sa-
vas šampānieša glāzes, tikko bija pie-
dalījušies biedrības 125. gada sapulcē.  
Interesi par šo notikumu izrādīja arī 
vietējā amerikāņu prese. Filadelfijas 
lielākā dienas avīze The Philadelphia 
Inquirer bija atsūtījusi reportieri ar fo-
togrāfu, kuri, kad paši bija uzdzēruši 
uz biedrības laimi, pavadīja pāris stun-
das, intervējot sapulces dalībniekus no 
dažādām paaudzēm par Latviju un lat-
viešiem. Arī Latvijas radio „neklātie-
nē“ sanākušos intervēja. Drīz pēc tam 
radio pārraidē varējām noklausīties Fi-
ladelfijas sabiedriskās atmiņas cītīgās 
kopējas Maijas Mednes stāstījumu 
par Filadelfijas latviešu vēsturi, sā-
kot ar trimdas pirmajiem gadiem, kad 
pēckara bēgļi sastapās ar ne vienmēr 
viegli saprotamiem un izprotamiem 
Amerikas veclatviešiem.

Gada sapulcē amatpersonu ziņoju-
mi bija visumā pozitīvi un cerīgi, lai 
gan problēmu arī netrūkst. Nams, kas 
iegādāts 1910. gadā un radikāli pārbū-
vēts 1960. gados, prasa savu – daudz 
izdevumu un sviedru. Bet nams ir arī 
svētība: tajā atrodas biedrības bibliotē-
ka ar daudziem veciem, retiem latvie-
šu izdevumiem no 19. gs. un vēlākiem 
gadiem. Namā glabājas arī latviešu 
mākslinieku gleznu un skulptūru krā-

tuve, kā arī biedrības arhīvs, kas spilg-
ti atspoguļo Filadelfijas latviešu seno 
un daudzšķautnaino, brīžiem arī ļoti 
pretrunīgo, vēsturi.

Bet varbūt vissvarīgākais ir tas, ka 
nams ir bijis un paliek, kā priekšniece 
savā tostā uzsvēra, Filadelfijas latviešu 
mājas – vieta, kur latvieši var sanākt, 
pulcēties gan svētkos, gan arī ikdienā. Ir 
grūti ārpus Latvijas uzturēt latvietību. 
Ir tomēr nepieciešams tikties vaigu vai-
gā jo biežāk, jo labāk. Biedrības nams 
ir vieta, kur šādas tikšanās var notikt.

Pēdējā laikā Brīvo latvju biedrība 
ir kļuvusi pazīstama arī plašākai ame-
rikāņu sabiedrībai, galvenokārt sakarā 
ar teātra izrādēm. Filadelfijā ir vairākas 
profesionālas grupas, kam iepatikušās 
biedrības telpas un kuras tās regulāri 
izmanto saviem bieži avangardiskiem, 
savdabīgiem uzvedumiem, nereti de-
koratoru un režisoru izdomai patīkami 
pārvēršot biedrības skatuvi un zāli līdz 
nepazīšanai. Šīs izrādes ne tikai ir no-
zīmīgs pienesums vietējās sabiedrības 
kultūras dzīvei, bet tās arī paceļ latvie-
šu redzamību. Vismaz zināmās aprin-
dās cilvēki gūst konkrētāku saprašanu 
par latviešiem, ka vispār tādi ir. Bez 
tam biedrībai šie teātrnieki ir kļuvuši 
par svarīgu ienākumu avotu.

Sakarā ar redzamību, ļoti cerīgs 
bija tieši Pētera  Dajevska  ziņojums 
par diviem projektiem, kuru mērķis, 
starp citu, saskaņā ar ALA uzsākto 
Latvijas simtgades projektu, ir pacelt 
latviešu redzamību cittautiešu starpā. 
Pirmais ir sienas gleznojuma projekts.  
Filadelfijā šādi gleznojumi uz namu ār-
sienām skaitāmi tūkstošos. Mākslinie-
ciskā vērtība ir augsta, to pārzina īpaša 
komisija, kura arī lemj par jaunajiem 
gleznojumiem, katru gadu izvērtējot 
iesniegtos projektus un piešķirot tiem, 
kurus komisija akceptē, finansiālu at-
balstu. Brīvo latvju biedrības glezno-
jumā domāts attēlot svarīgus momen-
tus latviešu, īpaši Filadelfijas latviešu, 
vēsturē. Komisijas lēmums par Pētera 
Dajevska sagatavoto iesniegumu gai-
dāms pirms vasaras sākuma, un, ja tas 
būs pozitīvs, pašu sienas gleznojumu 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Atkal Eirovīzija, at-

kal izgāšanās... Latvijas 
grupa Triana Park iz-
rādījās nesekmīga jau 
pirmajā pusfinālā un 
neiekļuva finālā. „Ja nav 

ko sūtīt, tad varbūt vajag kādu gadu arī 
izlaist,“ prātoja Raimonds Pauls. Zig-
mars Liepiņš, toties, raksta: „Un kamēr 
Latvijā nebūs producenti, kas spēs ie-
dvesmot, virzīt, radīt, kuriem būs, pie-
dodiet, poņa, čujs un ņuhs* un varēs 
arī investēt, tikmēr nelolojiet cerības.“

Ko darīt? Mest plinti krūmos?
Tāpat kā ar daudzām citām lietām, 

mēs bieži aizmirstam savus sasnie-
gumus. Jā, – Latvija ir starp tām 26 
valstīm, kuras bija līdz šim gadam 
uzvarējušas Eirovīzijas dziesmu kon-
kursā – mums to nodrošināja Marija 
Naumova 2002. gadā, Tallinā. (Intere-
santi, ka daudzi domā, ka Prāta vētra 
bija uzvarējusi Eirovīzijā, bet tā tomēr 
ieguva tikai trešo vietu 2000. gadā.)

Jutīsim mazliet līdz citām valstīm, 
kuras ir piedalījušās, bet līdz šim gadam 
nekad nav uzvarējušas. Tādas ir veselas 
25. Sekmīgākā valsts ir bijusi Īrija, bet tā 
tomēr šogad neiekļuva finālā, un vispār 
nav nekad uzvarējusi pēdējos 20 gados.

Tātad, esam pierādījuši, ka spē-
jam. Ar to domu centīsimies iesaistīt 
producentu ar poņu.

Vārds sakāvniecība jeb defītisms 
(ar dažādiem pareizrakstības varian-
tiem) bieži raksturo latviešu attieksmi 
grūta uzdevuma priekšā. „Ko mēs va-
ram – mēs maza valsts, mēs maza tau-
ta.“ Toties realitātē rāda kaut ko citu – 
varam un spējam.

Sestdien, 13. maijā, jau sesto gadu 
svinējām Valsta valodas dienu. Akci-
jā Valoda uz trotuāra rakstījām savus 
iemīļotākos latviešu literatūras citātus 
ar krītiņu uz ietvēm. Cik daudzām va-
lodām nav valsts valodas statuss ne-
vienā zemē? Tūkstošām.

Interesanti, ka latviešu periodikā 
šie vārdi sakāvniecība vai defītisms 
parādās ļoti reti, un dažās vārdnīcās 
vispār nav. Tas ved pie filozofiska jau-
tājuma. Vai mēs patiešam neticam, ka 
varam paspēt lielas lietas – izcīnīt savu 
valsti, nodrošināt savas valodas nākot-
ni, uzcelt tautsaimniecību no Pasaules 
kara drupām un, katru gadu maijā pats 
galvenais – uzvarēt Eirovīzijā? Varbūt 
mēs vienkārši baidāmies atklāti runāt 
par savām spējām, lai nepiesauktu 
pašu nelabo?

Ja nepiedalās, tad nevar uzvarēt. 
Neatlaidība beidzot nesa savus augļus 
Portugālei. Kopš pirmās reizes, kad tā 
piedalījās 1964. gadā, labākais rezul-
tāts bija 6. vieta. Bet šogad – uzvarēja.

Nemest plinti krūmos!
GN

* Žargons: sapratne, nojauta un in-
tuīcija

Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
Atskatās uz 125 gadiem un domā par nākotni

2017. g. Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde.
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Atsaucoties uz Kul-
tūras ministrijas Lat-
vijas simtgades biroja 
aicinājumu tautiešiem 
visā pasaulē  4.  maijā 
pulcēties savā kopienā, 
pagalmā vai draugu lokā 

svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu ar 
Baltā galdauta svētkiem, Adelaides lat-
viešu Sabiedriskais klubs lūdza kluba 
biedrus un visus Latviešu nama Tālava 
kafejnīcas labvēļus sanākt kopā 4. mai-
ja vakarā Tālavā nosvinēt šos skaistos 
svētkus. Kluba darbinieki – Andis un 
Rudīte Bērziņi rūpējās par vakara no-
risi, bet vakara apmeklētāji, apmēram, 
trīsdesmit skaitā, bija sarūpējuši gardu 
ēdienu kopīgam galdam. Varējām sēdēt 
ap vienu garu, Baltiem galdautiem klā-
tu galdu, rotātiem ar Latvijas karodzi-
ņiem, ozola lapām un austām jostām.

Šai vakarā pie mazās zāles sienas 
pirmo reizi parādījās Latvijas vimpelis, 

kuru Latvijā darināja bijušais adelaidie-
tis Aldis Tīlēns. Aldis to uzdāvināja Tā-
lavai, un tas nonāca Tālavā visu ceļu no 
Rīgas caur nama kooperatīva direktora 
Valda Jaudzema laipnām rokām dažas 
dienas pirms Baltā galdauta svētkiem.

Vakars iesākās ar kopsavilkumu par 
4. maija notikumiem Latvijā 1990. gadā, 
un tad vienojāmies valsts himnā kopā ar 
2013. gada Dziesmu svētku Kopkori, 
kas parādījās uz zāles ekrāna; pie diri-
ģenta pults simtgadnieks Roberts Zuika.

Vakara tēma bija Latvijas ozoli. 
Šai dienā Latvijā notika Latvijas simt-
gades svinību atklāšana, un gar Latvi-
jas robežu tika stādīti simtgades ozoli.

Par ozoliem ir daudz tautas ticējumu, 
pasaku, sakāmvārdu, dainu un dziesmu. 
Klātesošiem izdalīja vairākus piemē-
rus, un vakara gaitā tos noklausījāmies. 
Uzzinājām, ka ozola zīle ir gudrības un 
labklājības simbols. No ļaunuma un lai-
ka apstākļu untumiem var paglabāties, 

nēsājot kabatā ozola zīli, bet, ja kabatā 
nēsā trīs zīles, tad nēsātājs vienmēr iz-
skatīsies jaunāks par saviem gadiem. 
Dievs mīt lielos, vecos ozolos ar izpu-

Skaidrīte, kā jau visi 
melburnieši zina, ir sla-
vena un izsmalcināta 
saimniece. Viņas pīrāgi, 
kliņģeri, viesību galdi ir 
pazīstami un cienīti pla-
šā sabiedrībā.

Kādu dienu Skaidrīte 
ieradās pie manis, jo viņai ir galva ir pil-
na ir idejām. Viņa esot lasījusi avīzē, ka 
jāsāk Latvijas simtgadi svinēt, sākot ar 
4. maiju. Un viņa ir ar mieru to sarīkot 
savās mājās, jo nav dzirdēts, ka kāda no 
organizācijām Melburnā to atzīmētu.

Tā nu pēc pārrunām viņa devās 
mājās salūgt savus personīgos draugus 
un paziņas uz šīm svinībām.

Kad ierādāmies pie Skaidrītes 
4. maijā skaitā –18 viesi, galdi jau bija 
balti klāti ar bagātīgām uzkodām.

Pirms sēdāmies pie galdiem vienā 
citā istabā, kur servēja šampānieti vai 
kā tas tagad jāsauc par dzirkstošo vīnu. 
Uz galda jau bija kliņģeris ar svecītēm; 
kliņģeri tikai maltītes beigās varējām 
baudīt. Mācītājs Dainis, kurš tika lūgts 
kā personīgs draugs, teica īsu uzrunu, 
novēlēja Dieva palīgu Latvijai un uzai-
cināja nodziedāt Valsts himnu.

Tad otrā istabā sēdamies pie balta-
jiem galdiem, kur Skaidrīte mūs patī-
kami pārsteidza, katram servējot mazās 
bļodiņās rudmiešu sēņu sacepumu. Tad 
baudījām pīrāgus, garšīgās maizītes un 
piedzērām neizsīkstošo šampānieti – 
glāzēs. Runas raisījās, visi jutāmies 
pacilāti, satraukti un, kad dziedājām 
dziesmu Daugav’ abas malas, likās, 
ka mājai varēja jumts nocelties, – cik 
aizrautīgi un sirsnīgi skaļi dziedājām.

Man bija uzdots kaut ko piemērotu 
pateikt šim sarīkojumam. Biju izvēlē-
jusies sāpīgu tematu: kāpēc mēs esam 
tik maza tauta, un tā pati pa pasauli 
izkliedēta, un kā arvien vēl dilstam?!

Paši esam vainīgi, ka daudzi ir at-
stājuši brīvprātīgi dzimteni. Jau sākot 
ar 1905. gadu, kad izceļoja liels skaits 
latviešu baptistu uz Brazīliju.

Tāpat pirms 1. Pasaules kara sim-
tiem latviešu pārcēlās uz carisko Krie-
viju, kur pie Volgas nodibināja koloni-
ju. Viņiem tur dzīve bija laba, un viņu 
organizējās (kā jau latvieši), izveido-
ja skolas, draudzes, korus, teātrus. 
Diemžēl, Staļinam nākot pie varas, 
viņu kolonija tika iznīcināta.

Nevaru visu šeit uzskaitīt, bet bija 
arī tā saucamie puskoka lēcēji, kuri, 
kad Fuerer aicināja, devās uz Fāterlan-
di, piemēram, kā manas pamatskolas 
skolotāji, kuri saucās: Frau Krūming, 
Herr Bērzing, Freulein Kalning ...u.c.

Un tad nāca likteņa triecieni – 
kari, okupācijas, izsūtījumi, bēgļi, 
karā kritušie, kas izraisīja latviešu tau-
tas skaita lielāko zaudējumu. Jāpiemin 
arī patreizējais lielais exits uz Eiropu.

Jābrīnās, ka Latvijā ir vēl palikuši 
cilvēki, kuri grib un var svinēt simtgadi. 
Tie ir tie, kuriem ir saknes, – internacio-
nāli – Roots. Bez saknēm nekas nedzīvo, 
nepastāv, neattīstās un nav tradīcijas, kas 
uztur mūs būt latviešiem. Mēs dilstam!!!

Labi tomēr, ka pasaulē izkliedētie, 
mēs, turamies kopā. Palīdzēsim un at-
balstīsim viņus Latvijā svinēt šo lielo 
Jubileju!

Noslēgumā mums visiem jāpa-
teicas Skaidrītei par lielo uzņēmību, 
viesmīlību un sirsnību izvest savu ide-
ju līdz galam sekmīgi. Lai Dievs viņai 
dod spēku, veselību un izturību! Pal-
dies, mīļā Skaidrīt!!!

Laima Lindiņa (95)
Laikrakstam „Latvietis“

4. maijs – Balto Galdautu diena
Pie Skaidrītes Caunes Melburnā!!

Balto Galdauto svētki.
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„Tālavā“ atzīmē 4. maiju
Vakara tēma bija Latvijas ozoli

Baltie galdauti Latviešu namā „Tālava“.
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Tā jautāja daudzi, kad  4.  maijā 
tika aicināti pie gariem, ar baltiem gal-
dautiem klātiem galdiem.

Tāpēc, lai atbildētu uz visiem jau-
tājumiem, svinīgo sanākšanu sākām ar 
īsfilmām no Latvijas, kuras bija saga-
tavojis Latvijas 100gades birojs.

Tad, kad saņēmām atbildes uz jau-
tājumiem, kas tie ir par svētkiem un 
kas tajos ir jādara, tad visi sanākušie 
uzsauca daudz laimes Latvijai, drau-
dzīgi sarunājās un kopīgi notiesāja 
gardu kūku. Dziedājām dziesmas un 
baudījām kopā būšanu.

Atvadoties, svinēt sanākušie atzi-
na, ka tā ir jauka, jauna tradīcija, un 
nākamajā gadā visi tiksies 4. maijā pie 
gariem Balto galdautu galdiem!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Kas ir „Baltā galdauta svētki“?
Dziedājām dziesmas un baudījām kopā būšanu

Ciema mājas pārdošanā
Ciemā ir daudz brīvprātīgu un algotu latviešu darbinieku:

• Māra Piksone un Silvija Kreitale vada plašu bibliotēku;
• Mācītājs Dainis Markovskis notur regulārus dievkalpojumus 

ciema baznīcā;
• Pavārs Miķelis Mežciems sagatavo latviešu ēdienus;
• Ciema busiņš ar šoferi Mārtiņu Biršu bieži ved iemītniekus 

uz sarīkojumiem Latviešu namā, Daugavas Vanagu namā, 
vietējiem veikaliem un citām vietām.

Ciemā ir 54 vienas vai divu guļamistabu atsevišķas mājas, būvētas 
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar ”strata title”, cena starp 
$250,000 un $380,000.

No grāmatām smeļas zinības, no cilvēkiem – draudzība!

Tuvāku informāciju variet saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

„Baltā galdauta svētki“ Latviešu ciemā Melburnā.
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Atmiņas
Dzeja
Ja dzīvē grūtums bija man un vaids,
Tad bieži prātā nāca mātes smaids;
Un ja man palīdzību vajadzēja,
Šis smaids man vienmēr palīdzēja.
Jau tad, kad mazs vēl biju
Un kādas sāpes sev es padarīju,
Tad vienumēr pie māmuļas es skrēju
Un savas bēdas viņai izsūdzēju.
Un māmuļa, kad mīļām rokām mani 

glāstīja,
Tad visas bēdas, sāpes sadzija.
Kā sargeņģelis viņa vienmēr bija,
Kaut dažreiz arī rīkstes piesolīja,
Kad reizēm palaidnis es biju
Un viņas rīkojumu neklausīju.
Bet tas ar mīlestību bija teikts
Un patiesībā nekad nepaveikts.
Bet tagad, vakaros, kad beidzās diena,
Tad teikt man rodas vēlēšanās viena:
Ar labu nakti, māmulīt,
Uz redzēšanos citu rīt...

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

vušu vidu; ozola mizu novārījumu dzer 
pret cauru vēderu; ozols nekrīt no pirmā 
cirtiena... un bija vēl vairāki piemēri. 

Nodziedājām Ozolīti, zemzarīti un 
pārējo vakaru pavadījām omulīgā svecīšu 
gaismā, baudot garšīgo ēdienu, kādu vīna 
glāzi un jautrās sarunās. Uz ekrāna varē-
jām noskatīties skaistas Latvijas ainavas. 
Jutāmies vienoti ar latviešiem gan Latvi-
jā, gan visās pasaules malās, kur tautieši 
svinēja Latvijas otro dzimšanas dienu.

Rudīte Bērziņa
Adelaides latviešu sabiedriskā kluba 

sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

„Tālavā“ atzīmē 4. maiju
Turpinājums no 4. lpp.
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Šorīt, 7.  maijā,  ģi-
menes dienas dievkalpo-
jumā sēdēdama, kavējos 
atmiņās par līdzīgiem 
dievkalpojumiem savā 
bērnībā.

Atceros, ka Brisbanē 
baznīca bija pilna ar ģi-

menēm, jo latviešu skolas skolniekiem 
pēc dievvārdiem bija svarīgs uzde-
vums baznīcas zālē: pirms kafijas un 
kūkām katram skolniekam bija uzdots 
nodeklamēt latviešu autora dzejoli vai 
tautas dziesmu, godinot māti. Katras 
klases skolotāja rūpējās, lai katram 
skolniekam būtu piemērots pantiņš; jo 
tu vecāks, jo vairāk jāatceras. Toreiz 
tas tīri vai beidza nervus nost, jo bija 
lielas bailes no stomīšanās vai aizmir-
šanas. Taču paspējām izaugt, psihiski 
nebojāti, un tā bija laba pieredze un 
audzināšana. Beigās lepojamies ar 
savu varēšanu, jo skolotāji katru bērnu 
bija iedīdījuši runāt skaļi un skaidri. 
Iepazināmies ar latviešu baznīcu, jo 
tā bija daļa no vispārējās latviskās au-
dzināšanas, un vēlāk gatavojamies ie-
svētībām un lielākoties pat laulājamies 
savā baznīcā.

Salīdzinājumā, šodien ģimenes 
dienā baznīcā neviena bērna – vecī-
ši vien, un tie paši nedaudz. Latviešu 
skola tika aicināta dievkalpojumā pie-
dalīties, kā jau ģimenes dienā pienāk-
tos, bet esot atteikušies: bērniem esot 
par grūtu divas dienas no vietas braukt 
uz namu pēc vakardienas Baltā Gal-

dauta svētkiem. Vai dievkalpojumu 
nevarētu taisīt sestdienā pēc skolas pie 
vienas reizes? Par šādu prasību palie-
ku bez vārdiem.

Vēsturiski, Ģimenes/Mātes die-
na sākās kā pavisam vienkārša mātes 
godināšana, mātei pasniedzot baltu 
ziedu. Šodien tie ir kļuvuši par komer-
ciāliem svētkiem, kur tirgotāji skubina 
ģimenes pirkt, pirkt, pirkt, visu – no 
šokolādes tāfeles līdz ledusskapim un 
vairāk. Tam nav nekāda sakara ar mā-
tes godināšanu un mīlēšanu. Vai dār-
gāka dāvana norāda lielāku mīlestību? 
Labi, ja tajā dienā mātei pašai savas 
brokastis nav jāgatavo.

Savā sprediķī prāvests Priedkalns 
konstatēja, ka laimīgi, stabili bērni var 
būt tikai mīlošā, stabilā ģimenē. Tas, 
ka šajos laikos ir tik daudz paklīdušu, 
pamestu, alkohola un narkotiku ietek-
mētu jauniešu un pašnāvības mēģinā-

jumu, norāda uz nestabilām ģimenēm 
un vecākiem, kuri nav sava uzdevuma 
augstumos. Mīloša ģimene ir pamats 
visam labam. Varmācība, šķirtas ģi-
menes, kašķēšanās vecāku starpā, 
vecāku egoisms un lielākas rūpes par 
sevi nekā par bērniem rada nedrošus, 
nelaimīgus bērnus. Jāsaka, paldies 
Dievam, par apzinīgiem vecākiem, 
kuri saprot, ka mīlestība nozīmē dot, 
nevis ņemt.

Dievkalpojumu kuplināja Dauga-
vas Vanadžu dziesmu ansamblis ar 
divām dziesmām: Mātes sirds latgalie-
šu izloksnē un Šūpo mani, māmulīte. 
Vēlāk, kad baznīcas zālē bija iebau-
dītas kūkas un kafija, tad radās spēks 
nodziedāt vēl trīs dziesmas: Piemi-
nēšu Tevi, māt, Lakstīgala kroni pina 
un Aijā, Ancīt, aijā. Paldies diriģentei 

Latviešu bērnu spē-
ļu grupa Zīļuks turpina 
savas nodarbības un sa-
nāk kopa katru mēnesi. 
Esam dabūjuši Latviešu 
Biedrības bibliotēkas 
telpas, kuras mūsu va-
jadzībām ir pašlaik pil-

nīgi pietiekošas. Māmiņas ar bērniem 
atnāk iespēju robežās, kad var. Tā kā 
pa Latvijas vasaru dažas brauc mājās 
uz Latviju, tas mūs tomēr netraucē, jo 
pāris palikušās māmiņas nāk tāpat, un 
bērni kopā var spēlēties un runāt (cik 
nu var) latviski.

Tomēr, zinām savus vārdus un 
krāsas un gadu vecumu, un vēl šo to. 
Mums ir no viena līdz septiņi gadiņi, 
bet Purvinska kungs saka, ka viņam ir 
daudz gadu. Zinām dziedāt Kas dār-
zā. Tā ir mūsu mīļākā rotaļa, kad visi 
gribam būt vidū, bet, protamies, ka 
tad jau nebūs kam ložņāt cauri. Tūda-
liņ, tāgadiņ ir rotaļa, kad polkas laikā 
varam izlēkāties. Nu, taču vislabākais 
ir launags, tad varam nogaršot ne ti-

kai to, ko māmiņa 
atnesa, bet arī ko 
citu mammas at-
nesa; tas garšo vis-
labāk. Mums, tiem 
lielākiem bērniem, 
ir jābūt uzmanī-
giem, jo mūsu 
kopiņā ir arī tādi 
pavisam maziņi, 
kā Patriks, kurš nu 
tikai ir iesācis stai-
gāt. Patrikam tikai 
tagad palika viens 
gadiņš.

Pagājušo svēt-
dienu, 7.  maijā 
mums bija svinama diena: Latvijas 
otrā dzimšanas diena. Tā nu arī Per-
tā mēs svinējām Balta Galdauta svēt-
kus: Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienu. Mammas bija 
sanesušas daudz ēdamā, kā jau svēt-
kos nākas. Mums visiem arī sadalīja 
sarkanbaltsarkanas lentītes, kuras va-
rējām siet ap roku vai pat iepīt bizītē. 

Vairāki no mums brauks uz Latviju 
svinēt Jāņus pie vecmammas un brā-
lēniem un māsīcām. Tad mēs varē-
sim mācīties vēl labāk runāt latviski. 
Bet vēl pirms braukšanas tiksimies 
28. maijā Zīļukā. Bet, nu tagad sveiki 
un uz redzīti, kad būsim Zīļukā!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas „Zīļuks“ svin Baltā galdauta svētkus
Māmiņas ar bērniem atnāk iespēju robežās, kad var

„Zīļuka“ bērni nodarbībās.
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Mātes dienas dievkalpojums...
...un sekojošais kafijas galds Adelaidē

Ģimenes dienas kafijas galds baznīcas zālē.
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Aprīļa priekšpēdējā nogalē skautu 
un gaidu vadītāji sanāca Ņujorkas ap-
kaimē uz Latviešu skautu kustības un 
Latviešu gaidu kustības vadītāju kon-
ferenci, kuru rīkotāji bija vad. Pēteris 
un Nora Aivari. Latviešu skautu un 
gaidu kustību priekšnieki vad. Arnis 
Vējiņš un vad. Anita Vējiņa mēroja 
tālo ceļu no Austrālijas, lai kopīgi ar 
Kanādas un ASV vadītājiem pārrunā-
tu kustību darbību pēdējos divos ga-
dos, kā arī skatīties nākotnē.

Lai veicinātu kopības sajūtu, kon-
ference pieņēma jaunu mudi – Labu 
domāt,  labu  darīt! Mērķis ir mudi 
izmantot, lai pulcinātu vadāmos kopī-
gā garā, it sevišķi šogad, svinot Lat-
viešu skautisma 100 gadus. Sakarā ar 
skautisma simtgadi ir arī vairāki lieli 
notikumi. No Latvijas Skautu un gai-
du centrālās organizācijas (LSGCO) 
konferencē bija ieradies vad.  Nīls 
Klints, lai vadītājus sīkāk informētu 
par LSGCO rīkoto latviešu skautisma 
simtgades jubilejas nometni Simtgades 
Ugunskurs.

Nometne ieplānota 2017. gadā no 
6.  līdz  12.  augustam Latvijas Valsts 
Mežu īpašumā Ezerniekos, apmēram 
20 km uz austrumiem no Madonas. 
Pēc nometnes svinīgas atklāšanas 
ir paredzēts lāpu gājiens uz Pulkv. 
O. Kalpaka pieminekli. Katras die-
nas nodarbības būs veltītas skautis-
ma simtgades posmiem; pirmā dienā 
nodarbības par skautisma ienākšanu 
Latvijā, tad nākošā dienā brīvvalsts 
darbība, tad padomju okupācija, bēg-
ļu gaitas, pasaules tāles un atkal brīvā 
Latvijā. Viesi ir lūgti ierasties piekt-
dien, 11.  augustā uz ciemošanos un 
pēdējo lielo ugunskuru. Uz šo nometni 
ir pieteikušies 13 dalībnieki no ASV, 
15 no Austrālijas, 5 no Kanādas un 2 
no Francijas, kā arī skauti un gaidas no 
Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas un pat 
Japānas; kopskaits rēķināts pārsniegt 
500 dalībnieku.

Vadītājus arī mudināja palīdzēt ar 
dāvanu Latvijas simtgadei, Stāstu se-
gas kvadrātiņu, kuru vada Latvieši pa-
saulē – muzejs un pētniecības centrs. 
Aicinājums ir visiem ārzemēs dzīvo-
jošiem latviešiem izveidot un nosūtīt 
Latvijas Nacionālai bibliotēkai Latvie-
ši pasaulē līdz augusta beigām. Jautā-
jumus lūdzu rakstīt uz e-pastu: stastu.
sega2018@gmail.com.

Vēl tika pieņemts lēmums piedalī-
ties kopīgi ar Latvijas skautiem un gai-
dām 100 labi darbiņi projektā. LSkK 
un LGK veiks labus darbiņus savās 
vietējās latviešu sabiedrībās, un tie 
tiks pieskaitīti LSGCO veiktiem dar-
biņiem kā dāvana Latvijai.

Garezera Vasaras Vidusskolas 
skolniekiem būs vēlreiz iespēja pie-
teikties Skautu un Gaidu muzeja sti-
pendijai. Pieteikšanās informāciju būs 

tuvā nākotnē izsū-
tīta vienībām.

K o n f e r e n c e 
pieņēma lēmumu 
atkal palīdzēt iz-
platīt Mieru gais-
mu no Betlēmes. 
Tad pārrunāja 
12. Lielo Nomet-
nes rīkošanu, 
kura ir paredzēta 
2019. gadā. Kon-
ference apstipri-
nāja vad.  Arni 
Korolkēvicu no 
Rīgas (72.) skautu 
vienības Toronto un vad. Marutu Auģi 
no Sauleskalna (7.) gaidu vienības 
Bostonā kā nometnes rīkotājus.

Konferencē arī pieminēja skautu 
un gaidu vadītājus un labvēļus, kuri pē-
dējo divu gadu laikā aizgājuši mūžībā. 
To starpā bijušā Latviešu gaidu priekš-
niece un Gaujas (6.) gaidu vienības 
priekšniece vad.  Baiba  Dumpe, vai-
raku gaidu dziesmu autore vad. Velta 
Loze-Galēna, Gaujas (14.) gaidu vie-
nības ilggadīga vadītāja Ilze Kalniņa, 
Rīgas (72.) skautu vienības Toronto 
vadītājs vad.  Laimons  Goba, bijušā 
Austrālijas jendas priekšniece vad. El-
frīda Rimšane un labvēlis – Alberts 
Legzdiņš. Visus aizgājējus konference 
pieminēja ar klusuma brīdi; pieminot 
Albertu Legzdiņu, nodziedāja 5. Lie-
lās Nometnes Draudzības lokā dzies-
mu, kuru viņš komponēja:

Latvju skautus, latvju gaidas,
Draudzības loks šeit kopā tur, 
Dziedot vecās, mīļās dziesmas, 
Ugunskurus tie vēl kur. 
Katra dzirkstele ir sveiciens, 
Kas šai naktī gaisā skrien, 
Jo uz Latviju tā steidzās 
Septiņjūdžu zābakiem.
Bija rosīga un darbīga konference, 

tomēr svinīgākie brīži notika svētdien 
Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteris-
kās draudzes Jonkeru baznīcā. Skautu 
un gaidu vadītāji piedalījās Latviešu 
Skautisma 100 gadu atceres svētku 
dievkalpojumā, kur kalpoja mācītājs 
Juris  Saivars.  Pirms dievkalopjuma 
tika ienesti visu trīs jendu karogi – 
ASV karogu iene-
sa jendas prieks-
nieks vad.  Uldis 
Sīipols, Austrā-
lijas vad.  Arnis 
Vējiņš,  Kanādas 
jendas priekšnie-
ce vad.  Daina 
Kalniņa, Latvijas 
karogu vad.  Nils 
Klints un skautu 
vienības karogu 
vad.  Reinis  Sī-
pols.

Pirmo dziesmu 

dziedājām LSCO vadītāja un mācītā-
ja Richarda Zariņa sarakstīto Mums 
krūtīs kvēlo liesma spoža (meld. To mī-
lestības spēku sveicu). Mācītājs spre-
diķī minēja pirmo skautu grāmatu – 
Radjarda Kiplinga Džungļu grāmatu, 
kuru Bēden-Pauels jau no skautisma 
pirmās dienas lietoja kā pamatus, vei-
dojot skautu kustību. Arī tika nodoti 
sveicieni no LELBĀL arhibīskapes 
Laumas Zušēvicas, kā arī no prāvesta 
Oļģerta Sniedzes. Ērģelnieks Edgars 
Zālīte draudzi pavadīja ar iespaidīgu 
piespēli, un, dievkalpojumu nobeidzot, 
klausītājus uzrunāja Lsp vad. A. Vē-
jiņš, kas īsos vilcienos pastāstīja skau-
tisma 100 gadu vēsturi.

Apsveikumu ierindu vadīja 
vad.  Ints Rupners. Sekoja apsveiku-
mi: Lgp vad. Anita Vējiņa, LSGCO 
pārstāvis vad. N. Klints, LR vēstnieks 
ANO Jānis  Mažeiks, ALA pārstā-
ve Dace Spanier, Ņujorkas Latviešu 
evaņģēliski luteriskā draudzes priekš-
sēde Baiba Kļaviņa, no Daugavas Va-
nagu apvienības Ņujorkā Imants Kal-
niņš un Ņujorkas draudzes palīdzības 
fonda pārstāve Dagnija  Lapiņa. Ka-
rogu sardze iznesa karogus no dievna-
ma, un viesi visi kopīgi devās uz lejas 
zāli, kur notika grāmatas atvēršana un 
pusdienas.

Vad. Jānis Šķinķis iepazīstināja 
klātesošos par grāmatas tapšanu:

Pirms pieciem gadiem, 2012. gada 
23./24. martā, konferencē Bostonā 

Arvien modri!
Latviešu skautu un gaidu vadītāji tiekās Ņudžersijā un Ņujorkā

 
Turpinājums 14. lpp.

Grāmatas pasniegšana. No kreisās: vad. Ints Rupners, 
vad. Jānis Šķinķi, vad. Alvis Eikstrēms.

Desmit sveces uz jubilejas kliņģera.
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Pēc sekmīgi aizvadītām Austrā-
lijas Latviešu 56. Kultūras dienām 
Melburnā jauktais koris Daina un 
vīru koris Veseris nolēma pirmo rei-
zi piedalīties Latviešu ārvalstu koru 
2017. gada koru skatēs. Šāda veida 
vērtēšana ārvalstu koriem tiek veikta 
pirmo reizi; deju kopām ārvalstīs tā 
jau ir ierasta prakse vairākus gadus.

Turpinājās intensīvs gatavošanās 
periods, cītīgi tika slīpētas dziesmas, 
un sestdien, 8. aprīlī, Melburnas Lat-
viešu nama Lielajā zālē tika veikti ska-
tes dziesmu video ieraksti, kuri tika 
nosūtīti vērtēšanai žūrijas komisijai 
Latvijā.

Ļoti liels nopelns koru Daina un 
Veseris diriģentiem: Zanei  Riterei, 
Sandrai Birzei, Edgaram Vegneram 
un Ivaram Štubim par iedvesmojošo, 
aizraujošo diriģēšanu, gatavojoties 
skatei, un it īpaši – skates dienā!

Sirsnīgs paldies mūziķiem: Sand-
rai Birzei (klavieres),  Līvijai  Dža-
dža  (Judge) (flauta), Robertam Bir-
zem (dūdas),  Dāvidam  Zemdegam 
(basģitāra),  Natālijai  un Ben Heath 
(mežrags) par izcilo, ļoti izjusto pa-
vadījumam, un, protams, liels paldies 
solistiem: Lilitai  Lauriņai,  Kalvim 
Jaunalksnim,  Ingrīdai  Eimanei  un 
Ritai Hach.

Paldies arī Annalīsei Daliņai par 
palīdzēšanu, dežūrējot pie video ka-
meras skates ierakstu dienā. 

Sirsnīgs un gādīgs atbalsts dzie-
dātājiem bija arī Melburnas Latviešu 
nama kafejnīcas Rīga dāmu sarūpētā 
kafija, silti pīrādziņi, siltas pusdie-
nas un atspirdzinājumi; īpašs paldies 
Roksijai Reiterei un  Mārai  Lezd-
kalnai, kā arī vairākiem no koristiem, 
kas nāca talkā. Ir labi justies Latviešu 
namā kā mājās!

Tagad, kad mūsu sniegto noska-
tījusies un novērtējusi skates žūrijas 
komisija Latvijā, varam paziņot tās 
rezultātus. Žūrijas locekļi, kas vērtēja 
29 ārvalstu latviešu korus, bija: Ro-
māns Vanags, Ivars Cinkuss, Mārtiņš 
Klišāns, Gints Ceplenieks un Jānis 
Baltiņš.

Jauktais koris Daina latviešu ār-
zemju koru skatē ieguva 1. pakāpi ar 
41 punktu (no iespējamiem 50); salī-
dzinoši visvairāk punktu ieguvējs starp 
ārzemju latviešu koriem ir latviešu-so-
mu koris Ziemeļmeita ar 43 punktiem. 

No Latvijas koriem augstāko no-
vērtējumu A grupā ieguva Latvijas 
Kultūras akadēmijas jauktais koris 
Sōla (diriģents Kaspars Ādamsons) ar 
48,22 punktiem.

Koris Daina piedalījās B grupā, 
un atkal salīdzinājumam: Latvijā aug-
stākais B grupas novērtējums – 42,44 
punkti bija Pāles jauktajam korim 
Vienmēr (diriģents Egons Beitiks).

Koris Daina skatē piedalījās ar 

trim dziesmām. 1. Dievaines (Uģis 
Prauliņš, tautasdziesmu vārdi) – di-
riģents Edgars Vegners, solistes – Li-
lita Lauriņa (1. sop.) un Sandra Birze 
(2. sop.), Līvija Džadža (Judge) – flau-
ta, Dāvids Zemdegs – basģitāra, Sand-
ra Birze – klavieres, Roberts Birze – 
dūdas; 2. Fragments no rokoperas 
„Lāčplēsis“ (Zigmars Liepiņš, Māra 
Zālīte, aranž. Edgars Linde) – diri-
ģente Zane Ritere, solisti – Kalvis 
Jaunalksnis (tenors) un Ingrīda Eima-
ne (soprāns), Natālija Hīta (Heath) un 
Bens Hīts (Heath) – mežragi, Dāvids 
Zemdegs – basģitāra, Sandra Birze – 
klavieres. 3. Brīvā izvēle – a cappella: 
korālis – Mūsu Tēvs debesīs (Lūcija 
Garūta, Andrejs Eglītis) – diriģente 
Zane Ritere.

Melburnas vīru koris Veseris lat-
viešu ārzemju vīru koru skatē ieguva 
1. pakāpi ar 42,80 punktiem; Veseris 
bija vienīgais vīru koris, kas piedalījās 
šī gada latviešu ārvalstu vīru koru ska-
tē. Salīdzinājumam, augstākā pakāpe 
vīru koriem Latvijā – 46,33 punkti bija 
Rīgas Tehniskās universitātes korim 
Gaudeamus (diriģents Ivars Cinkuss).

Koris Veseris skatē piedalījās ar 
trim dziesmām. 1. Brīvība (Ēriks 
Ešenvalds, Andrejs Eglītis) – diriģente 
Sandra Birze. 2. Mūžu mūžos būs dzies-
ma (Valters Kaminskis, Imants Ziedo-
nis) – diriģents Ivars Štubis. 3. Brīvā 

izvēle – a cappella: Tumša nakte zaļa 
zāle (Latviešu tautasdziesma, R. Jer-
maka apd.) – diriģente Sandra Birze.

Jāpiebilst, ka Latvijas koriem bija 
izloze, nevis brīva izvēle no Dziesmu 
svētku repertuāra, kā arī Latvijas kori 
tika vērtēti dzīvajā nevis ar video ie-
rakstu.

Koru dziesmu ierakstus skatei var 
redzēt: https://www.youtube.com/user/
zone2films/videos (Šis ir amatieru vi-
deo.)

Izziņai. Koris Daina darbojas jau 
33. gadu ilggadīgās diriģentes Zanes 
Riteres vadībā, bet vīru koris Vese-
ris – Sandras un Roberta Birze va-
dībā – tikai otro gadu.

Sandra  Birze: No sirds ceram, 
ka varēsim turpināt augt un vēlreiz 
(cerams, daudzreiz) sasniegt 1. pakā-
pi, censties uzlabot mūsu tehnisko un 
māksliniecisko izaugsmi un sniegties 
pēc augstākās pakāpes!

Pievienojos Sandras aicinājumam 
un vēlējumam; skates rezultāti ne tikai 
iepriecina dziedātājus, bet arī uzliek 
lielāku atbildību un pienākumu tur-
pināt pilnveidot savu sniegumu; šis 
process neapstājas, jo skate notiks arī 
nākamgad, un būs iespēja atkal tajā 
piedalīties.

Lai skan!
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

„Daina“ un „Veseris“
Melburnas kori piedalās 2017. gada ārvalstu latviešu koru skatēs

Koris „Daina“.
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Koris „Veseris“.
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Šoreiz zem asprātīgi 
apvienojoša virsraksta 
SLT bija paslēpis divas 
izrādes, kuras, lai cik 
spalgi atšķirīgas, tomēr 
savās tēmās izpauda zi-
nāmu līdzību. Ceru, ka 

lasītājiem tā pamazām kļūs skaidra, 
lai gan tie jābrīdina jau pašā sākumā, 
ka šeit būs saskare ar draudiem, šaus-
mām un cīņu līdz beigām! (Lūdzu, ja 
esat mierīgas dabas, apzinieties, kādu 
risku jūs, tālāk lasot, uzņematies.)

Pirmo daļu sniedza SLB Latviešu 
sestdienas skola. Zinu, zinu, ka tie tikai 
bērniņi, bet neļaujiet tam jūs ievilināt 
mierīgās un siltās jūtās un zaudēt uz-
manību.  Ilonas  Brūveres un Klāras 
Brūveres komandā jaunie aktieri devās 
baismīgā cīņā ar Bacilius Šausmīgus. 
Pamācība bija atgādinājums, cik svarī-
gi ir mazgāt rokas pirms ēšanas. (Zie-
mai tuvojoties, tas bija laicīgs atgādinā-
jums arī pieaugušajiem skatītājiem.)

Kad mātes prombūtnē Meita (Lai-
ma Jurāne) tīšuprāt no šīs elementā-
rās aizsardzības atteicās, baciļi viņas 
mutē un kaklā sarīkoja mielastu un 
tad sāka bumbas spēlēt un dejot. Tas 
viss tika dzīvīgi un skaļi parādīts, na-
baga meitenītei par ciešanām. Mātei 
(Zinta Moore) bija jāķeras pie pirmās 
palīdzības – rīkles skalošanas ar sālītu 
ūdeni. To šausmīgie baciļi viegli iztu-
rēja ar smiekliem un lietus sargiem.

Meitenīte turpināja sūdzēties, ka 
rīklē joprojām ejot kā ar buldozeri pa 
mandelēm. Bija laiks – ar ārsta palīdzī-
bu – ķerties pie smagās artilērijas un 
Penicilīna varoņiem, kas drīz visus ļaun-
darus likvidēja. (Nu? Vai pareizi brīdi-
nāju, ka būs šausmas un slaktiņi? Īstajā 
pasaulē draud vēl lielākas šausmas, ar 
penicilīna un citu antibiotiku spēku zau-
dēšanu, bet tas lai paliek citai reizei.)

Par spīti šausmām, uzvedumā bija 
daudz, kas iepriecināja. Ne mazākais 
bija Ilonas un Klāras Brūveres izdoma 
un uzņēmība jaunos – dažreiz pavisam 
mazos – tēlotājus organizēt, mudināt un 
trenēt. Jauno aktieru enerģija stājoties 
savās lomās bija nepārprotama. It sevišķi 
jāpiemin Penicilīna varoņi – Oskars Ro-
nis, Minna Teilora (Taylor) un Mikus 
Strazds, kas ļaundarus pārvarēja ne ti-
kai ar ieročiem, bet arī ar skaļām, skaid-
rām balsīm un staltu nostāju. Cerēsim, 
ka viņi un citi jaunie tēlotāji būs tagad sa-
ķēruši Bacilius Teātrus un drīz turpinās 
skatuves gaitas skolas un SLT izrādēs.

Kostīmi bija izdomas pilni, un zaļās 
un violetās lietussargu krāsas labi izvēlē-
tas. Pieņemu, ka režisores vēlējās dot vis-
pārēju nozīmi, bet ar priekšvārdu Meita 
būtu kļuvusi spilgtāk personalizēta. Var-
būt arī ciešāks Baciļi sadalījums grupās 

(ar krāsu atšķirību kostīmos?) būtu katrai 
sekcijai devis vokāli un vizuāli skaidrā-
ku klātbūtni – tā tikai blakus piezīme.

Pēc starpbrīža, kas atļāva nervus 
drusku nomierināt, Jānis Grauds ar SLT 
ansambli un Andra Ūdra lugas palīdzī-
bu piedāvāja vēl komplicētākas šausmas.

Viss sākās vilinoši mierīgi, teiksim – 
kā klusums pirms vētras. Nedroša, pie-
klājīga izskata pensionāre Laila Purgaile 
(Ilze Viļuma), savu kaķīti Muri noglau-
dījusi, pa tālruni griezās pie policijas 
iecirkņa priekšnieka (Andris  Kariks) 
ar sūdzību par jauniešu baru (dīvaini 
un mataini) viņas četru dzīvokļu namā. 
Aizņemts ar citiem policijas iecirkņa vie-
siem, priekšnieks atteicās izmeklēt, ka-
mēr sabiedriskais miers netiek traucēts.

No šejienes luga varēja ņemt vairā-
kus ceļus – dažus paredzamus, dažus 
nē, lai gan Lailas augošo sūdzību virkne 
un pats galvenais lugas virsraksts (Psi-
hotropais Nams), drīz skatītājus novir-
zīja uz pareizās šosejas. Neiespējams, 
zināt, cik lielu saspīlējumu un pārstei-
gumu dramaturgs bija cerējis lugas bei-
gām dot, bet virsraksts jau no paša sā-
kuma par daudz nodeva no sagaidāmā.

Bet tas nebija svarīgi. Šeit bija ļoti labi 
sabūvēta kriminālfilmu un TV izrāžu sa-
tirizēšana. Kā vairāk un vairāk patruļas 
(Edgars Pudāns piemērotos noziegumu 
izmeklēšanas kostīmos, kas plaši pazīs-
tami no TV) tika sūtītas uz Lailas namu 

ar šausmīgākiem un šausmīgākiem at-
klājumiem, tā smiekli zālē auga un auga.

Paķerts tika viss kriminālizrādēm 
nepieciešamais – meli, draudi, briesmas, 
nodevīgi kolēģi, sēriju slepkavības, šau-
šana, durvju laušana un gandrīz visas 
narkotiskās vielas, kas patlaban pasaulē 
izplatītas. Pat nabaga Murīti Lailas kai-
miņš (Ojārs Greste) neceremoniāli pa-
svieda aiz astes. (Kā īsts kaķis būtu uz 
šādu rīcību reaģējis, atļaušu jums pašiem 
stādīties priekšā; – varbūt, ka neviens šā-
viens vairs nebūtu bijis vajadzīgs!)

Un, ka tas vēl pietiekoši nesmīdi-
nāja, varējām laiku pakavēt ar blakus 
spēli starp policijas priekšnieku un da-
žādie iecirkņa viesiem – Anita Krau-

Šausmu stāsti
Sidnejas Latviešu teātra (SLT) „1+1“ izrāde
Sestdien, 29. aprīlī, un svētdien, 30. aprīlī, Sidnejas Latviešu namā tika izrādītas 
SLB skolēnu un SLT uzvestās divas viencēliena lugas.

Zobu baciļi sargājas no uzbrukumiem.
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Kaimiņš (Ojārs Greste) draud Lailu Purgali kamēr policists (Edgars Pudāns) 
stāv aiz dzīvokļa durvīm.
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Laila Purgale (Ilze Bonija Viļuma) 
zvana policijai.
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Lieldienas Latviešu ciemā
Sākās ar balto olu meklēšanu

Jau skolas gada sā-
kumā rakstīju, ka Ade-
laides Latviešu skolas 
(ALS) programma šo-
gad ir balstīta ne tikai 
uz latviešu valodas mā-
cīšanos, bet arī jaunu 
vai arī jau zināmu Šanu 

apgūšanu.
Pirmajā ceturksnī aicinājām talkā 

tos tautiešus, kuri var pastāstīt skolē-
niem par kādu no sporta veidiem. Bi-
jām gandarīti par dažādību un arī ļoti 
priecīgi par atraktīvo stāstītāju izdo-
mu. Nav nemaz tik viegli pusstundas 
laikā iepazīstināt ar basketbolu vai te-
nisu, kā arī citiem sporta veidiem, iz-
mantojot latviešu valodas specifiskos 
terminus un organizējot arī praktiskās 
nodarbības.

Skolēni tika sadalīti 3 grupās, lai 
pēc valodas stundām tie varētu pieda-
līties gan dejošanā, gan dziedāšanā, 
gan sportošanā.

Reinis Dancis un Miķelis  Dan-
cis padalījās ar savām zināšanām par 
basketbolu; bērni rūpīgi izmērīja Mi-
ķeli un noskaidroja, ka viņš ir diezgan 
garš. Skolēni uzzināja no peldēšanas 
treneres Aijas Vindsoras (Windsor), 
ka peldēšanā pats svarīgākais ir spa-
rīgi vicināt rokas un kājas. Jaunajai 
paaudzei nepazīstams, bet ļoti inte-
resants likās novuss, ar kura spēlēša-
nas noslēpumiem iepazīstināja Jānis 
Lind bergs. Savu izdomu riteņbrauk-
šanā demonstrēja  Ļena  Rumpe, un 
futbola (soccer) spēles paņēmienus 
rādīja Juris Jaudzems. Ar tenisa ra-
ketēm un bumbām tika apgūts teniss 
Ilzes Libekas vadībā.

Skolas sportošanas ceturkšņa bei-
gās bērniem bija iespēja savas pras-
mes demonstrēt Lieldienu sarīkojumā, 
kurā atraktīvas stafetes un sacensības 
bija noorganizējuši skolēnu vecāki un 
skolotāji.

Ar gandarījumu varu teikt gan kā 
skolas pārstāve, gan skolēna mamma – 
šī ceturkšņa aktivitātes noteikti palī-

dzēja bērniem sestdienas rītos nākt uz 
Adelaides Latviešu skolu.

Bija ļoti patīkami, ka sportošanas 
nodarbības vadīja skolēnu vecāki, vec-
vecāki, kā arī citi sabiedrības pārstāv-
ji. Skolēniem tas deva iespēju dzirdēt 
latviešu valodu no citiem cilvēkiem 
un uzzināt kaut ko aizraujošu, kā arī 
sākt aptvert, ka latviešu sabiedrība var 
piedāvāt ne tikai skolu, bet arī kaut ko 
viņu interesēm atbilstošu un to, ka viņi 
te var atrast domubiedrus.

Nākamais ceturksnis turpināsies ar 
citām Šanām – skolēni iepazīsies ar lat-
viešu lietišķo mākslu – vainagu pīša-
nu, aušanu, izšūšanu un tēlotājmākslu, 
kur atkal gaidīsim ciemos Adelaides 

latviešu sabiedrības entuziastus. Rok-
darbnieki jau ir pieteikušies, bet mēs 
vēl meklējam māksliniekus, kas varētu 
iepazīstināt bērnus ar latviešu mākslu.

Trešajā ceturksnī mēs pievērsīsi-
mies skatuves mākslām – teātrim, rok-
mūzikas, kora mūzikai, tautas dejām, 
latviešu klasiskai un tautas mūzikai. 
Nāciet un padalieties ar jūsu sirdslie-
tu! Un ko var zināt, varbūt nākamreiz, 
kad jūs uzstāsieties uz Tālavas ska-
tuves, daudzas mazas rokas aplaudēs 
jums kā senam draugam, nevis kā sve-
šam onkulim vai tantei. 

ALS saimes vārdā
Dace Freija

Laikrakstam „Latvietis“

SportoŠana Adelaides skolā
Skolas programma šogad ir balstīta ne tikai uz latviešu valodas mācīšanos

Basketbola apmācīŠana. No labās Miķelis Dancis, Reinis Dancis.
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Novusa apmācīŠana.
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Lieldienu rosība sākās jau divas 
nedēļas pirms Lieldienām, kad dau-
dzi no darbiniekiem devās katrs savā 
virzienā meklēt baltas olas. Viens otrs 
jokoja, kad stāstījām medību plānus. 
Sak`, tas latvietis jocīgs, tagad, kad 
pilni tirgi un veikali ar brūnām olām, 
tad tas meklē baltas olas, lai tās no-
krāsotu brūnas!? Meklējumi vaina-
gojās ar panākumiem, un tā uz Ciemu 
krāsošanai tika nogādātas 90 baltas 
olas.

Kamēr vieni krāsoja olas, tikmēr 

citi sarūpēja skaistus, izplaukušus bēr-
zu zarus, kurus salika vāzēs un rotāja 
ar mazām spožām šokolādes oliņām, 
karinot tās zaļajos zaros. Tā Lieldienu 
gaisotne pamazām iesoļoja Ciemā.

Lai nokrāsotu baltās olas sīpolu 
mizās pagāja vesela diena. Pārmaiņus, 
vieni nāca, otri gāja. Vieni tina miz-
ās, otri tina no tām laukā. Paldies vi-
siem, kuri piedalījās veikt šo rūpīgo 
darbu. Paldies Betijai Plūmei, kura 
apskatīja  katru  iesniegto  darbiņu, 
ciešāk  pietina  un  sainīti  rūpīgi  ie-

guldīja  lielajā  katlā.  Lai piedalītos 
olu krāsošanā Anna, palūdza jau no-
vārītas olas, kuras vēlāk savā istabā 
apzīmēja skaistiem, smalkiem zīmē-
jumiem. Jāpiebilst, ka krāsojot netika 
saplēsta neviena ola!!!

Lielais, kopīgais darbs bija pa-
veikts, un visi krāsotāji paši bija pār-
steigti par tik skaistām olām. Svēt-
dienas, 16.  aprīļa, rītā katrs aprūpes 
nama iedzīvotājs tika pie krāsotas olas 
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…1968. gadā, Latvi-
jas dibināšanas 50 gadu 
atceres sarīkojumu ietva-
ros Adelaidē notika Aus-
trālijas mēroga baltiešu 
sanāksmes sadarbības 
veicināšanai arī spor-
ta darbinieku. Pieņēma 

vienkāršus statūtus un par mērķi izvir-
zīja baltiešu sacensības basketbolā un 
volejbolā, katrus divus gadus, rotējot 
starp Adelaidi, Melburnu un Sidneju.

Pirmās spēles notika Adelaidē, 
1969. gadā un pēc tam katrus divus ga-
dus. Arī Austrālijas baltiešu padome, 
kurā ietilpst katras nācijas sporta vadī-
bas pārstāvji, rotē augšminētā kārtā. Sā-
kumā bija paredzētas sacensības vīrie-
šiem, sievietēm, zēniem un meitenēm 
zem 18 gadiem, bet pēdējos gados sa-
centušies arī veterāni – virs 35 gadiem. 
Ierosinājumi programmu papildināt nav 
īstenojušies. Spēļu laiku katrreiz nosaka 
baltiešu padome. Nereti tās notikušas 
aprīlī. Latviešu izlases sastāda no visu 
pavalstu labākajiem spēlētājiem. Līdz 
1990. gadam latvieši guvuši labākās 
sekmes kopvērtējumā, bet jāpiemin, ka 
igauņiem trūkst jauniešu; tādēļ jau ilgā-
ku laiku sacensības notiek tikai basket-
bolā starp latviešiem un lietuviešiem. 
(Informācija no nelaiķa Gunāra Bērzza-
riņu raksta Sports 1990. gada 21. aprīlī.)

Pēdējās baltiešu spēles Adelaidē no-
tika 1994. gada 11. un 12. jūnijā, kad visi 
baltieši sacentās vīriešu un sieviešu bas-
ketbolā, volejbolā, tenisā, golfā, galda 
tenisā, novusā, šahā, bridžā un snūkerī.

Basketbolā piedalījās divas lietu-
viešu un latviešu vīriešu komandas, 
kā arī Melburnas lietuviešu komanda. 
Divas lietuviešu sieviešu komandas un 
viena latviešu sieviešu komanda.

Spēles notika grupā zem 18 gadiem 
starp latviešiem un lietuviešiem, kā arī 
grupā zem 14 gadiem, zēnu palīgspēlē 
un vīriešu un sieviešu zvaigžņu spēlēs, 
kurās sacentās latvieši pret lietuviešiem.

Pēc 23 gadu ilga pārtraukuma, 
š.g. 27. maijā visu trīs baltiešu valstu 
sportisti tiksies atkal uz spēles lauku-
ma, lai spēlētu viena pret otru. Spēles 
notiks vīriešu basketbolā, kā arī lie-
tuviešu un igauņu sieviešu basketbo-
la komandas izspēlēs viena pret otru. 
Notiks arī jauktā volejbola spēle.

Visas spēles notiks Pulteney 
Grammar School basketbola zālē, 
kura atrodas Gilles un Osmond ielas 
stūrī, Adelaides centrā – 15 minūšu 
gājienā no Tālavas.

Spēļu kārtība būs šāda: plkst.13.00 – 
Atklāšana; plkst.13.15 – latvieši pret 
lietuviešiem (vīriešu basketbols); 
plkst.14.15 – lietuvieši pret igauņiem 
(sieviešu basketbols); plkst.15.15 – lietu-
vieši pret igauņiem (vīriešu basketbols); 
plkst.16.15 – lietuvieši pret igauņiem 
(jauktā volejbola spēle); plkst.17.15 – lat-
vieši pret igauņiem (vīriešu basketbols).

Latviešu komandā spēlēs: Rūdis 
Dancis, Reinis Dancis, Pauls Ceplī-

tis, Aksels Ceplītis, Kārlis Daenke, 
Raimonds  Jaudzems,  Kobe  Straz-
diņš,  Ādams  Klopsteinš,  Imants 
Didrichsons un Gavins Kargāns.

Tuvākā informācija no Reiņa Dan-
ča: reinismichelle@bigpond.com

Ieeja ir brīva, uz tikšanos spēlē!
NĀCIET UN ATBALSTIET MŪ-

SĒJOS!!!
Reinis Dancis

Laikrakstam „Latvietis“

Sveicināti, sportisti un līdzjutēji!
Būs atkal Austrāliešu baltiešu sportu spēles

ASK 1966. gada vīriešu komanda. Pirmā rindā no kreisas: Andris Blicavs, 
Pēteris Vītols, Māris Akermanis, Mārtiņš Bērziņš. Otrā rindā: Ivars Blicavs 
(mūžībā), Valdis Rozenbergs, Edgars Ceplītis, Miķelis Dancis, Zigurds Kauls, 
Gunārs Kargāns, Miķelis Strazds. Trūkst treneris Edvīns Strautiņš.
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ASK 1992. gada vīriešu komanda. Priekšā no kreisās: Pauls Ceplītis, Pauls 
Rumpe un Aleksis Strazds. Stāv: Edgars Ceplītis, Andris Jaudzems, Uldis 
Brūns, Arnis Līdums, Reinis Dancis.
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bildību sākt tā realizāciju.  Muzejs un 
piemiņas memoriāls ir latviešu tautai 
ļoti nozīmīgi projekti, jebkāda kavēša-

nās ar darbu sākšanu ir nepieļaujama 
un necienīga pret mūsu tautas vēsturi 
un cilvēkiem.“

VARAM saskaņā ar Latvijas Oku-
pācijas muzeja likumu pilda būvvaldes 
funkcijas un neīsteno Padomju okupā-

cijas upuru piemiņas memoriāla kom-
pleksa būvniecības projektu.

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija

Okupācijas muzejam būvatļauja
Turpinājums no 1. lpp.
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valsts simtgades atklāšanas notikumiem tiešraidēs, ziņu 
speciālizlaidumos un simtgadei veltītajos raidījumos.

Unikālā akcija Apskauj Latviju 4. maijā rīta agrumā 
sākās Latvijas Ziemeļu, Dienvidu, Rietumu un Austrumu 
galējos punktos Ipiķos, Demenē, Nīcā, un Pasienē, un ar 
pasākumiem un plašu apmeklētāju loku turpinājās visas 
dienas garumā pie robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās. 
Akcijā Apskauj Latviju 4. maijā iestādīti 100 Latvijas simt-
gades ozoli, kas simboliski iezīmē Latvijas robežlīniju, pa-
pildus tam daudzi cilvēki kokus stādīja arī savos īpašumos. 
Daugavpilī simtgadei tapusi 100 ozolu aleja.

Ozolus pašvaldību rūpīgi izvēlētās simboliskās vietās 
stādīja vietējie iedzīvotāji un novadu domes pārstāvji, kopā 
ar Iekšlietu ministrijas dienestu un institūciju pārstāvjiem, 
Jaunsargiem un mazpulkiem. Vairākās pašvaldības tika 
godinātas senākās, kā arī kuplākās novadu ģimenes – Ozo-
lu stādīšana Apes novadā tika uzticēta Kozuliņu ģimenei, 
kura Apē dzīvo jau trešajā paaudzē, Salacgrīvā – Danču ģi-
menes četrām paaudzēm. Kopā ar Bauskas novada domes 
vadību ozolus stādīja Bauskas novada vecākie iedzīvotāji, 
savukārt ozolu stādīšana Dundagā tika uzticēta Dundagas 
vidusskolas izcilākajiem un talantīgākajiem skolēniem. 
Nīcā un Liepājā simtgades ozolu stādīja un simtgadi atklāja 
Valsts prezidents, Latvijas valsts simtgades patrons Rai-
monds Vējonis. Pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas simbo-
lisku simtgades ozolu stādīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece un LNB direktors Andris Vilks.

Ozola stādīšanas norises katrā vietā bagātināja dažādu 
māksliniecisko kolektīvu uzstāšanās. Vairākās vietās akcija 
norisinājās kopā ar kaimiņvalstīm – Rundālē un Priekulē 
kopā ar Lietuvas kolektīviem, Ainažos un Rūjienā ar Igauni-
jas, Krāslavā ar Baltkrievijas kolektīva līdzdalību. Ainažos 
4. maijā ne tikai stādīti ozoli, bet arī atjaunota kāda teju 100 
gadu veca tradīcija – Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju sa-
cīkstes virves vilkšanā. Virvi izdevies ievilkt Latvijas pusē.

Ozols ir simboliska zīme aizsākumam un turpināju-
mam, tādēļ vairākas pašvaldības simtgades atklāšanas ie-
tvaros plāno konkrētās simtgades ozola teritorijas attīstību 
un labiekārtošanu. Tā piemēram, Priekules novada Gramz-
das pagastā izstrādāts īpašs projekts teritorijas labiekārto-
jumam un tiek veidoti simboliski vārti uz Latviju. Līdzīgi 
teritorijas plāno sakārtot un attīstīt arī Jelgavas novada 
Vilces pagastā, Saulkrastos, Vaiņodē. Vairākās vietās tiek 
īpaši izceltas nozīmīgas vēsturiskas vietas. Saldus novada 
Ezeres pagastā plāno uzsākt lapkoku parka izveidi vēstu-
riskajā pirmajā  mazpulcēnu dārzā, kas veidots 1935. gadā, 
savukārt Limbažu novadā ozols tika stādīts Latvijas him-
nas autora Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā.

Plaši lielākos un mazākos notikumos svinēti Baltā gal-
dauta svētki, lai godinātu Latviju tās otrajā dzimšanas die-
nā – PAR dienā, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. 
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Baltā galdauta svēt-
ki tika svinēti vēl plašākā nekā pērn, kad pirmo gadu tika 
aizsākta šī tradīcija. Svētkus bagātināja koncerti, sadziedā-
šanās, dzejas lasījumi, brīvdabas kino seansi un citas norises.

Rīgā Balto galdautu svētkus plaši aicināja svinēt Latvi-
jas Nacionālajā bibliotēkā, Esplanādē, kā arī Brīvības bul-
vāra svētkos pie Ministru kabineta. Jau otro gadu sanākšanu 
pie balti klāta galda un kaimiņu iepazīšanu, ko papildināja 
ozola stādīšana, rīkoja Brīvības gatves 354. nama iedzīvo-
tāji. Koka ēku renovācijas centrs Koka Rīga organizēja pa-
sākumu Balti galdauti, baltas domas, kur skanēja koncerti, 
notika motociklu parāde, kā arī bērniem veltīta zīmējumu 
teātra izrāde, radošās darbnīcas un spēles. Īpašu 4. maija 
programmu Rīgas pasažieru ostā piedāvāja Kuģis Roman-
tika, bet sirsnīgu atmosfēru apkaimes iedzīvotājiem radīja 
topošā Magdalēnas kvartāla saimnieki Antonijas ielā.

Plaši Baltā galdauta svētki tika svinēti Latvijas nova-
dos. Salaspils kultūras nama Rīgava Mūzikas un mākslas 
dārzs piedāvāja tikšanos ar spilgtām Salaspils personībām: 

dzejnieku Knutu Skujenieku, rakstnieku Jāni Ūdri, vēs-
turnieku Jāni  Šiliņu, vides žurnālisti Vaidu  Salcēviču, 
NBS virsnieku majoru Pēteri Plečkenu un citiem. Vairā-
kos novados svētkus svinēja aktīvi – Inčukalna iedzīvotāji 
svētkus atzīmēja ar kopīgām brokastīm un velobraucienu, 
savukārt Kalētu pagasta iedzīvotāji ar Tvīda velobraucie-
nu, iepazīstot apkārtni. Mērsragā balti klāts galds sagaidīja 
orientēšanās sacīkšu finišā.

Baltu galdautu šajos svētkos klāja vairākās Latvijas 
skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs – Olaines 2. vi-
dusskolas skolēni sadziedājās un sadancojās, kā arī kopīgi 
klāja galdu, apguva jaunas zināšanas par Latvijas vēsturi 
un nacionālajiem ēdieniem. Siguldas pirmsskolas izglītības 
iestādē Pasaciņa bērni gāja rotaļās un apguva latviešu dan-
čus, savukārt Talsu novada Upesgrīvas internātpamatskolā 
notika dokumentālās filmas Atmodas antoloģija demons-
trēšana un svētku mielasts pie kopīgi klāta svētku galda.

Baltā galdauta svētku tradīcija iedibināta arī ārpus Lat-
vijas. Itālijā, Milānas provincē trīs dienu Eiropas latviešu 
nometne Ceļā uz Baltā galdauta svētkiem noslēdzās ar 
kopīgiem svētkiem pie balti klāta galda sarunās un stās-
tos ar kopā sagatavotiem priekšnesumiem un muzicēšanu 
Luksemburgas bērnu folkloras kopas Mazās dzērves vadī-
bā. Baltā galdauta svētkos 4. maija vakarā Vācijas pilsētā 

Atklāta Latvijas valsts simtgade
Turpinājums no 1. lpp.

Prezidents Vējonis Baltā galdauta svētkos Daugavpilī.
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„Apskauj Latviju“ Gaujienā.

 

Piemineklis Latgales kongresam.
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nām sapulcējas pavisam neliels ļaužu 
pulciņš, ģenerāļa kapa vieta pie pašas 
mātes Latvijas tēla. Uzrunas teic ģene-
rāļa Radziņa biedrības pārstāvis, ģe-
nerāļa Pētera Radziņa brāļa mazmeita 
Dzintra Celmiņa un mācītājs Guntis 
Kalme, pēdējais ļoti augstu novērtējot 
ģenerāļa veikumu Latvijas labā, vien-
laicīgi vadot karavīrus cīņā pret divu 
valstu armiju daļām, paveic neiespēja-
mo. Tā rezultātā mums ir brīva Latvija.

Kādu stundu pirms šī pasākuma, 
ģenerāli godināja Latvijas Bruņotie 
spēki ar godasardzi, kapelāna uzrunu 
un ziediem.

Pēteris  Voldemārs  Radziņš 
(1880-1930), ģenerālis, divkārtējs Lā-
čplēša ordeņa kavalieris, arī šajā dzim-
šanas dienā saņēma daudz sarkani bal-

tus ziedu pušķus.
(Es jums neuzrakstīju visu, jo par 

priekšvēlēšanu aktivitātēm Rīgas do-
mei es nespēju objektīvi atstāstīt.)

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

PĀRDOD īpašumu skaistā vietā LATVIJĀ

Zeme 2,5 ha, ieskaitot 0,5 ha egļu mežu un ezera krastmalu.

Pabeigta ķieģeļu 2 –stāvu dzīvojamā māja (140 kv.m) ar labierīcībām 
un pagrabu + telpīga ķieģeļu garāža/darbnīca.

Autobus uz Rīgu (120 km), Cēsīm (35 km), Vecpiebalgu (12 km) un 
vietējo „Supermārketu“ (2,5 km).

Cena ap 75 000 Eiro.

Zvanīt uz mobilo 0450236333, vai rakstīt uz: redakcija@laikraksts.com

20.  aprīļa vakarpusē 
devos uz Ukrainas vēst-
niecību Rīgā. Biju uzai-
cināta uz apbalvošanas 
pasākumu, neko konkrē-
tu nezināju. Vēstniecības  

interjers grezns un pārsteidzoši atšķi-
rīgs. Ienācējus sagaidīja fotodokumen-
tāla izstāde par latviešu ģenerāli Pēteri 
Radziņu, to veidojusi ģenerāļa Radziņa 
biedrība. Sanāca paprāvs pulciņš vietējo 
ukraiņu un latviešu, daļu no viņiem pa-
zinu. Visus uzrunāja vēstniecības sekre-
tāre ar pateicības vārdiem klātesošajiem 
par atbalstu Ukrainas cīņā par tās vie-
notību, par stingro nostāju pret Krimas 
aneksiju un palīdzību Ukrainai dažādās 
jomās. Ukraiņu valodā teikto tulkoja lat-
viski, cik vienkārši varēja iztikt bez krie-
vu valodas. Tad apsveikuma vārdus teica 
Ukrainas nacionāļu kongresa pārstāvis 
no Kijevas Gennadi Korolov un uzsāka 
apbalvošanas ceremoniju. Es, protams, 
centos katru nofotografēt ar pateicības 
rakstu un dažus arī ar medaļām. Viss 
bija pierasti līdz brīdim, kad nosauca 
manu vārdu... nevarēju noticēt, ka tā nav 
kāda kļūda. Tā es lielā satraukumā sa-
ņēmu savu pateicības rakstu un pilnīgā 
apjukumā pat nepateicu Slava Ukrainai! 
Pēc tam turpināju fotografēšanu, pati 
gan paliku bez bildes. Sirsnīgā un drau-
dzīgā atmosfērā visi sastājas lielai kop-
bildei. Vēlāk sekoja saviesīgā daļa.

28.  aprīlī  notika protesta akcija 
#StopPutinsWarInUkraine pretī Krievi-
jas vēstniecībai ielas otrajā pusē. Pulciņš 
patriotiski noskaņotu ukraiņu un latvie-
šu, kas viņus atbalsta, stāvēja ar abu val-
stu karogiem un plakātiem. Gar šo gru-
pu nemitīgi staigāja apkārt prokrieviski 
noskaņoti ļaudis un mēģināja izraisīt 
provokācijas, bet akcijas dalībnieki, 
pazīstot viņus sejā, neielaidās nekādos 
strīdos. Viens Latvijas krievu mēdija 
pārstāvis jau gadiem šādos pasākumos 
mēģina izraisīt konfliktus, bet viņam 
neveicas. Tiešām, naidīgi noskaņoti 
trīs krievu pensionāri centās mani vest 
pie saprašanas: Ukrainā nav Krievijas 
karavīru, tur karo tikai ASV, Kanāda, 
Polija utt., un šie ļaudis svēti tic saviem 
vārdiem. Šoreiz bija jaunums – pie Krie-
vijas vēstniecības žoga stāvēja trīs cil-
vēki ar lielu plakātu Krievija Donbasa 
balsts (Россия опора Донбасса); es to 
uztvēru tieši, karo amerikāņi, bet balsts 
ir Krievija, vai maigāk izsakoties, tā jau 
ir atzīšanās, tik divdomīgs plakāts. Tika 
nodziedātas Ukrainas un Latvijas him-
nas, un visi noteiktajā laikā izklīda.

2.  maijā  Rīgas Brāļu kapos ģe-
nerāļa Radziņa biedrība un Latvijas 
ukraiņu kongress aicināja atcerēties 
izcilā latviešu ģenerāļa Pētera Radzi-
ņa dzimšanas dienu ar ziedu nolikša-
nu. Brāļu kapu laukā zāle jau svaigā 
zaļumā, kokos ar jau jūtams zaļš plī-
vurs, un debess zila, saule silda. Palē-

Saņemt pateicību no citas valsts
Atceroties ģenerāli Radziņu

Apbalvotie Ukrainas vēstniecībā.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Demonstrācija pie Krievijas vēstniecības.
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Ģen. Pētera Radziņa kapa vieta.
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Gatavošanās Lieldienām Latviešu ciemā Melburnā. FO
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un arī šokolādes olām, kad tās pie brokastīm pasniedza pār-
valdniece Ingrīda Houka  (Hawke), ierosinot, pirms olu 
notiesāšanas, uzrīkot pie galdiem olu kaujas... Viens otrs 
nevarēja saņemties šādai rīcībai, jo gribējās ilgāk priecēt 
acis par skaistajiem krāsu rakstiem. Tā kā lielākā daļa sī-
polu mizās krāsotās olas tomēr bija notiesātas, tad ripinātas 
tika šokolādes olas, pie kurām tika arī uzvaras gadījumā.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Lieldienas Latviešu ciemā
Turpinājums no 10. lpp.

Ķelnē piedalījās Latvijas hokeja valstsvienība pilnā sastāvā 
kopā ar Latvijas Republikas vēstniecības Vācijā vadītājas 
vietnieku Jāni  Bērziņu un vēstniecības darbiniekiem. 
Baltā galdauta svētkus latvieši svinēja arī Lietuvā, un pēc 
Latviešu-dāņu biedrības iniciatīvas Dānijā. Sveicot Latviju 
simtgades atklāšanā, baltu galdautu bija klājusi arī Igauni-
jas simtgades svinību komanda.

Latgalē norisinājās plaša 1917. gada Latgales latviešu 
kongresa  simtgadei  veltīta  programma, izceļot pirms 
simts gadiem notikušā kongresa vēsturisko nozīmi, godi-
not izcilās Latgales personības, latgaliešu valodu, Latga-
les keramiķus, dažādu tautību ieguldījumu Latvijas valsts 
tapšanā. Īpaši bija apmeklēts svētku gājiens un Latgales 
kongresa simtgadei veltītā pieminekļa atklāšana Rēzeknē 
5. maijā un Baltā galdauta svētki Daugavpilī 6. maijā.

Aizkustinoša bija Sibīrijas latgaliešu dalība svētku no-
risēs, vairāki no viņiem uzstājās 4. pasaules latgaliešu sa-
ietā, kas kopumā pulcēja teju 800 dalībniekus un viesus.

Festivālā parkā pie Latgales vēstniecības Gors naktī 
no 5. uz 6. maiju izskanēja Latgaliešu valodas nakts, kurā 
piedalījās Borowa MC, Bez PVN, Dabasu Durovys, Gre-
en Novice, Sovvaļnīks, Laimas Muzykanti, Kapļi, Gun-

tra Kuzmina, Vincents Kūkojs, Ligija Purinaša, Anna 
Rancāne, Oskars Orlovs (Raibīs), Juoņs Ryučāns (Ivars 
Magazeinis), Sandra Ūdre, Mārīte Slišāne un citi māks-
linieki un literāti.

Latgales kongresa simtgades programmas centrālie no-
tikumi aizsākās 1. maijā ar fabulu svētkiem Franča Trasuna 
muzejā Kolnasāta Sakstagalā, kur piedalījās skatuves ru-
nas konkursa Vuolyudzāni uzvarētāji, literāti, mūziķi, poli-
tiķi, Rēzeknes Tautas teātra aktieri. Programma noslēdzās 
7. maijā ar pasākumu ģimenēm 100 Latgales podi Latgales 
Simtgades kongresam.

6. maija vakarā Daugavpils teātrī pirmizrādi piedzī-
voja izrāde Nūgrymušo pile. Izrāde ir latgaliešu valodā un 
tās pamatā ir ievērojama latgaliešu un latviešu kultūras un 
garīgā darbinieka, valstsvīra un literāta Franča Trasuna 
luga. Nūgrymušo pile ir uz varoņteiku pamata veidota luga, 
kurā caur mītiem apvienotiem ar vēsturisku realitāti tiek 
aktualizēta spēcīga nacionālā ideja un identitāte. 15. maijā 
muzikālā izrāde būs skatāma Rīgā.

Plašāk Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā 
www.lv100.lv

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras ministrija

Atklāta Latvijas valsts simtgade
Turpinājums no 12. lpp.

ASV pārrunāja latviešu skautisma 100 
gadu darbības atzīmēšanu 2017. gadā, 
nolēma sastādīt un izdot fotogrāfiju 
grāmatu, kā paliekošu vēstures do-
kumentu. Šo darbu vadīt uzņēmās 
vad. Jānis Šķinķis un viņam pievie-
nojās skautu vadītāji Ints Rupners 
un Alvis Eikstrēms, un gaidu vadītāja 
Maija Šķinķe kura veica visus ierak-
stus datorā un ievietoja attiecīgās fo-
togrāfijas dokumentā.

Rezultāts – Ziemciešu cilts: Lat-
viešu skautisma 100 gadi, 1917-2017. 
Tajā parādās pazīstamas sejas, un tur 
atrodas neskaitāmas atmiņas no no-
darbībām, nometnēm, vadītāju saga-
tavošanas kursiem un solījumiem no 
visas pasaules.

Tad uz ekrāna parādījās pārstei-
gums: Latvijas Valsts prezidents Vē-
jonis sniedza sveicienus skautisma 

simtgadē. Svinīgais brīdis bija iemūži-
nāts pirms mēneša Rīgas Latviešu 
biedrībā, uzrunājot skautisma simtga-
des Latvijā svinīgā sarīkojuma viesus. 
Valsts prezidents aicināja skautus un 
gaidas arī turpmāk būt par tēvzemes 
mīlestības, patriotisma un garīga spē-
ka vēstnešiem. Uz ekrāna parādījās 
arī īss pārskats ar fotogrāfijām kuras 
būs redzamas grāmatā par skautisma 
100 gadu darbību, kuru sekmīgi nova-
dīja vad.  Ints Rupners un vad.  Inta 
Šķinķe.

Grāmatas kolēģija tad pasniedza 
grāmatu viesiem un visiem, kas bija 
ziedojuši savas fotogrāfijas ievietoša-
nai grāmatai. Grāmatā kopsummā ir 
3000 fotogrāfijas!

Pēc grāmatas atklāšanas sekoja 
garšīgas pusdienas, kuras sagatavoja 
Vineta Zālīte un vad. Mārtiņs Zālīte 
ar palīgiem, kā arī ciemošanās, un kur 
nu būtu svinības bez kliņģera!

Kliņģeri bija cepusi vad.  Nora 

Aivara un grāmatas atklāšanas sarī-
kojumu izkārtoja vad. Maija un Jānis 
Šķinķi.

Grāmatu tagad varēs iegādāties 
Latviešu skautu kustības apgādes no-
zarē pie vad. Pētera Aivara par zie-
dojumu sākot ar $25,00 plus $10,00 
par pasta izdevumiem. Vad. P. Aivara 
adrese: 69 Lakeshore Drive, Oakland, 
NJ 07436; e-pasts aivarspn@gmail.
com. Čeki rakstāmi uz Latvian Scouts 
Association, Inc.

Vadītāju konference un skautisma 
vēstures grāmatas atklāšana bija ne 
tikai vienreizēja iespēja gūt iedvesmu 
un izmainīt idejas nākamiem darbības 
gadiem (un tā arī nepieciešama skautu 
un gaidu turpmākajai darbībai), bet arī 
reize mums svinēt, cik daudz esam pa-
nākuši latviešu jaunatnes labā pēdējos 
simt gados.

vad. Liene Kukaine
Laikrakstam „Latvietis“

Arvien modri!
Turpinājums no 7. lpp.

Inesei Lainei, kura pavadīja arī baznī-
cas dziesmas.

Paldies draudzes dāmām par ba-
gātīgi klāto galdu, kur būtu pieticis 
arī visai skolai, ja skolēni būtu atvesti. 
Mēs, vecīši, pie labākās gribas nespē-
jām ne pusi pieveikt, lai gan cīnījāmies 

varonīgi.
Varbūt tomēr nākamgad drīkstam 

cerēt uz kuplāku baznīcēnu skaitu?
Gunta R.

Laikrakstam „Latvietis“

Mātes dienas dievkalpojums...
Turpinājums no 6. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
Mātes diena (2017)
1237. izveidots Livonijas ordenis, Zo-
benbrāļu ordeņa atliekas pievienojot 
Vācu ordenim.
1882. Letoņi (korp. Lettonia) pirmo 
reizi uzstājas krāsās atklātībā.
1902. komponiste, pianiste, dzejniece, 
pedagoģe Lūcija Garūta.
1937. tēlniece Valentīna Zeile.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.
1947. kinorežisors Augusts Sukuts.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1934. Latvijas Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis veica valsts apvērsu-

mu, izsludināja kara stāvokli uz sešiem 
mēnešiem un ieviesa autoritāru režīmu.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1877. diplomāts Jānis Seskis. Pieda-
lījies Parīzes miera konferencē, bi-
jis Latvijas sūtnis Igaunijā un PSRS. 
1941. g. izvests uz Krieviju, notiesāts 
un nošauts 1943. g. 10. jūlijā.
1897. sportists Roberts Plūme, kurš 
1924. un 1928. gadā kā riteņbraucējs 
piedalījās Olimpiskajās spēlēs Parīzē 
un Amsterdamā.
1957. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1587. Par Kurzemes hercogiem kļuva 
brāļi Frīdrihs un Vilhelms Ketleri.
2007. Latvijas Saeima ratificēja Latvi-

jas un Krievijas robežlīgumu.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1867. publicists, sabiedrisks darbinieks 
Vilis Olavs (arī Vilis Olavs-Plute).
1873. rakstnieks Jukums Palevičs.
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1882. aktrise, rakstniece Tija Katrīna 
Banga.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers.
2008. Valsts policija atstāja vēsturisko 
Stūra māju Rīgā, Brīvības ielā 61, pārce-
ļoties uz jauno kompleksu Čiekurkalnā. ■

cer pabeigt līdz Latvijas simtgadei.
Otrs Pētera Dajevska projekts, 

kas varētu pacelt latviešu redzamību, 
ir saistīts ar visā pasaulē, arī Latvijā, 
labi pazīstamo amerikāņu rakstnieku 
Po (Edgar Allen Poe), kurš savus ražī-
gākos gadus pavadīja Filadelfijā, dažā-
dos namos un dzīvokļos, visilgāk tieši 
namā, kas, kā tas gadās, atrodas Brīvo 
latvju biedrības kaimiņos – tieši pāri 
ielai. Šis nams ir ASV nacionālo parku 
un pieminekļu pārvaldes īpašums, un 
tas pievelk daudzus apmeklētājus. Sa-
darbība ar saviem latviešu kaimiņiem 
vienmēr ir bijusi ļoti laba; savā laikā 
tūristu un skolēnu grupas izmantoja 
biedrības telpas lekcijām un dažādām 
nodarbībām sakarā ar Po. Šoruden šī 
sadarbība turpināsies: parka pārval-
de plāno izstādi un simpoziju par Po 
ietekmi, starp citu, arī uz latviešu li-
teratūru. Te iesaistīta arī Latvijas Na-
cionālā bibliotēka, kuras darbinieki 
atsaukušies ar īpašu sajūsmu, veicot 
nepieciešamo pētniecību un gādājot 
materiālus. Šis pasākums – vēl viena 
filadelfiešu velte Latvijas simtgadei.

Bet ne jau visa biedrības darbība ir 
vērsta uz āru. Svarīgākais joprojām ir 
gādāt, lai Filadelfijas latviešiem būtu 

vide un iespējas saglabāt latvietību, kā 
tas deklarēts jau biedrības dibināšanas 
laikā. Šis mērķis daudzu gadu gaitā ir 
kaut kā, brīnumainā kārtā, izdevies, 
par spīti revolūcijām un kariem, asi-
milācijas spiedieniem un dabiskām 
demogrāfiskām pārmaiņām. Ir bijuši 
paisumi un bēgumi, bet kaut kā pēc tik 
daudzām paaudzēm un tik daudziem 
vēsturiskiem pavērsieniem pēc 125 ga-
diem svešumā Filadelfijā latviešu va-
loda vēl skan, latvieši vēl pulcējas, un, 
galvenais, spriežot pēc biedrības gada 
sapulces, viņi vēl enerģiski kaļ plānus 
latviskai nākotnei.

Šajā biedrības jubilejas gadā pa-
redzēta mākslas izstāde, veltīta Fila-
delfijas latviešu māksliniekiem (savā 
laikā ļoti aktīva bija tā saucamā Fila-
delfijas grupa), bet arī izrādot citu lat-
viešu mākslinieku darbus, kas atrodas 
biedrības plašajā krājumā, kā arī lite-
rāri vakari, veltīti Filadelfijas latviešu 
autoriem un grāmatu māksliniekiem 
(ilggadējais biedrības priekšnieks bija 
dekorators un monumentālo gleznoju-
mu meistars Harijs Gricēvičs, kurš 
bez tam bija arī varbūt visražīgākais 
trimdas latviešu grāmatu apvāku zī-
mētājs un ilustrators.) Jubilejas gadu 
noslēgs ar speciālu Jaungada balli.

Bet vistuvākā nākotnē, sestdien, 
20.  maijā, plkst.18 vakarā, Filadelfi-

jas Brīvo latvju biedrība aicina visus 
filadelfiešus, kā arī kaimiņus no ci-
tiem latviešu pagastiem uz oficiālām 
jubilejas svinībām. Viss sāksies ar 
kokteiļu stundu, tad īsa formāla daļa 
ar uzrunām, vēstures pārskatu, apsvei-
kumiem. Koncerta daļā dziedās Jūli-
ja  Plostniece, kuru pavadīs Andrew 
Puntel ar savu grupu. Jūlija dzīvo 
Dienvidkalifornijā, bet ir filadelfie-
šiem ļoti labi pazīstama, ne tikai tāpēc, 
ka te uzauga ļoti muzikālā ģimenē, bet 
arī tāpēc, ka viņa bieži atgriežas Fila-
delfijā, lai piedalītos dažādos latviešu 
koncertos un muzikālos uzvedumos. 
Arī Andrew ir labi pazīstams Filadel-
fijas latviešiem kā dziedātājs, pianists, 
diriģents – amerikānis, kas ir asimi-
lējies latviešos. Dzintara galds gādās 
par aukstā galda vakariņām. Pēc kon-
certa – saviesīgs vakars ar dejām.

Jaunievēlētā biedrības vadība ļoti 
cer, ka visi filadelfieši rezervēs šo pava-
sara vakaru šīm unikālajām svinībām, 
uzsverot, ka taču neviena cita latviešu 
organizācija ārpus Latvijas nav sasnie-
gusi šādu ievērojamu gadu skaitu. Par 
to visi latvieši var lepoties un 20. mai-
jā kopīgi papriecāties. Svinības notiks 
Brīvo latvju biedrības telpās Filadelfijā 
(531 N. 7th St., pie Spring Garden ielas).

Valdis Bašēns
Laikrakstam „Latvietis“

Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
Turpinājums no 3. lpp.

ze lieliskos miniatūras tēlojumos dau-
dzās kostīmu maiņās.

Režisors Jānis Grauds bija saliedē-
jis ļoti spēcīgu ansambli, kas sola daudz 
laba SLT nākotnei. Jāslavē visi: Andris 
Kariks, Edgars Pudāns, Ojārs Gres-
te un it sevišķi – Anita Kaže un Ilze 

(Bonija)  Viļuma. Kā lugas darbības 
centrs, Viļuma visu sapina ar izveicīgu 
skatuves komandu, labākajā tēlojumā, 
ko viņa līdz šim ir devusi SLT izrādēs.

Režija bija neuzbāzīgi akurāta, 
bez viena vājāka mirkļa un ar darbībai 
piemērotu tempa sabūvi. Tehniskais 
atbalsts – gaismas, skaņas (Gints Kār-
kliņš, Jānis Grauds), kā allaž pie SLT, 
bija nevainojams. Brīžiem viss pasnieg-

tais tuvojās profesionālam līmenim.
Tādā maģija kā SLT iepriekšējā 

Alma, Lība, Konstancija ir reti sastopa-
ma, bet pieņemu, ka Jānim Graudam ir 
plāni šo jaunāko izrādi plašāk rādīt, lai 
arī citi latviešu centri Austrālijā tiktu uz-
jautrināti ar to, ko SLT turpina sasniegt.

Inta Rodžersa (Rogers)
Sidnejā

Laikrakstam „Latvietis“

Šausmu stāsti
Turpinājums no 9. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. maijā.
€1 = 1,47310 AUD
€1 = 0,84588 GBP

€1 = 1,58920 NZD
€1 = 1,08760 USD

Adelaidē
Sestdien,  20. maijā, plkst. 11.00 Pa-
vārmākas kursi ALB namā. Ulla Gi-
casvili demonstrēs marinētu ķirbju 
recepti. Ieejas maksa $4.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 9.30 novu-
sa treniņi Tālavas mazajā zālē. Jopro-
jām gaidām jaunus un ne tik jaunus 
spēlētājs
Trešdien, 24. maijā, plkst. 10.00 ALB 
LAIMA senioru grupas pusdienas 
Mt. Barker. Izbrauksim no ALB nama 
uz Mt. Barker, noskatīties komēdiju 
Going in Style un pēc tam pusdienot. 
Kopīgā maksa $21.50. Pieteikties LAI-
MA birojā līdz 19. maijam.
Sestdien, 27. maijā, plkst. 13.00 Bal-
tiešu basketbola spēles Pulteney Gram-
mar School basketbola zālē, Gilles un 
Osmond ielas stūrī, Adelaides centrā. 
Ieeja ir brīva. NĀCIET UN ATBAL-
STIET MŪSĒJOS!!! Tuvākā informā-
cija no Reiņa Danča:  reinismichelle@
bigpond.com (Skat. rakstu 7.lpp.)
Svētdien,  28.  maijā, plkst. 13.00 
Dziesmu laivas jautrā pēcpusdiena 
Tālavas mazajā zālē – Viesos pie Alek-
sandra Čaka. Viesu priekšnesumi, 
dziesmas, dzeja, loterija. Pusdienas 
plkst. 13.00, koncerts plkst. 14.00. Ie-
eja $10.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 6. svētdienas dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 21. maijā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ku informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Sestdien, 27. maijā, plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 27. maijā, plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības rīkots saiets 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons. Rādīs 
Latvijas dokumentālo filmu Ručs un 
Norie. Subtitri angļu valodā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien,  26.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 28. maijā, plkst. 11.00 diev-

kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  28. maijā, plkst. 13.00 Bī-
beles studija Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 28. maijā, plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas un filma
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Latviešu namā skatāma Ilzes Šēnber-
gas-Nāgelas izstāde No vasaras līdz 
vasarai.
Pirmdien,  15.  maijā, latviešu vijol-
niece Baiba Skride ar Sidnejas Simfo-
nisko orķestri Latvijas diriģenta And-
ra Pogas vadībā Sidnejas Operas namā 
atskaņos Vāgnera, Prokofjeva un Čai-
kovska skaņdarbus.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. maijā, plkst. 10.00 De-
besbraukšanas dienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums V svētdienā pēc Lieldie-
nām.
Svētdien,  28.  maijā, plkst. 9.30 De-
besbraukšanas dienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Svētdien, 14. maijā, plkst. 18.00 jau-
niešu kora BALSIS koncerts BRĪ-
NUMZEME Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā. Šis ir jau otrais Sing 
Along (līdzdziedis) koncerts, kur 
klausītājam iespēja pārtapt par dalīb-
nieku, iegādājoties īpašās biļetes kon-
krētā balss grupā. Kopīgi atzīmēsim 
Lūcijas Garūtas 115. dzimšanas dienu 
(14.05.1902. – 15.02.1977.), dziedot vi-
ņas un Andreja Eglīša kantāti Dievs, 
Tava zeme deg, Jurjānu Andreja kan-
tāti Tēvijai un Pētera Barisona kantāti 
Brīnumzeme ar Jāņa Akuratera dzeju. 
Sīkāks apraksts singalong.lv.
Svētdien,  14.  maijā, plkst. 18.00 
starptautiskas koncertturnejas ie-
tvaros Rīgas sv. Jāņa baznīcā uzstā-
sies Floridas līča krasta universitātes 
Bouera mūzikas skolas kamerkoris 
no ASV, diriģenta Trenta R. Brauna 
vadībā. Koncertā, kurā viņiem pievie-
nosies Latvijas Universitātes jauktais 
koris Dziesmuvara.
Ceturtdien, 18. maijā, Starptautiska-

jā muzeju dienā, plkst.19.00 izstādes 
PRADO 12 raksturi ietvaros Mākslas 
muzejs RĪGAS BIRŽA (Doma lau-
kumā 6, Rīgā) un Spānijas Karalistes 
vēstniecība Rīgā dāvina Jums iespēju 
apmeklēt jaunā spāņu pianista MAR-
TINA GARSIJAS (Martín García) 
solokoncertu. Ieeja koncertā BEZ 
MAKSAS! Ielūgumus aicinām izņemt 
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA kasē.
Trešdien, 17. maijā, plkst. 17.00 vēstu-
riskajā atjaunotajā Dzintaru koncertzā-
lē norisināsies 36. starptautiskā Hansa 
Gabora Belvederes vokālistu konkursa 
Baltijas reģiona atlases kārta, kurā pie-
dalīsies vienpadsmit jauni un talantīgi 
dziedātāji no Latvijas, Lietuvas, Igau-
nijas un Somijas. Pateicoties Jūrmalas 
Domes atbalstam, konkursa atlasi va-
rēs apmeklēt bez maksas, ar ielūgu-
miem, kurus iespējams saņemt visās 
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās.
Ceturtdien,  18.  maijā, plkst. 17.30 
Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē sa-
rīkojums Vilis Olavs – Latvijas nam-
daris. Ieeja par ziedojumu RLB.
Svētdien, 21. maijā, plkst. 17.00 Mā-
rupes ledus hallē notiks labdarības 
hokeja spēle, kurā spēkiem mērosies 
Latvijā populāri mūziķi, TV sejas, ra-
dio personības, hokeja zvaigznes un 
citas sabiedrībā zināmas personības. 
Spēles mērķis ir savākt ziedojumus 
inventāra iegādei bērniem, lai viņiem 
būtu iespēja pēc iespējas labāk pagūt 
individuālās tehnikas pamatus un at-
tīstīt hokeja spēles meistarību. 
Otrdien,  23. maijā, plkst. 19.00 jau-
niešu kora BALSIS koncerts Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā kopā ar Per-
djū (Purdue) universitātes jauniešiem, 
ASV.
Trešdien, 24. maijā, – 28. maijam Jel-
gavas Pilsētas svētki Mēs esam Jelga-
va. Vairāk informācijas: www.Jelgava.
lv.
Piektdien, 26. maijā, - 28. maijs jau-
niešu kora BALSIS Latvijas ekspresis 
Simtgadei, 12 koncertu virkne visā 
Latvijā: Indras stacija, Daugavpils, 
Krustpils, Daugavas stacija, Vecum-
nieki, Dobele, Liepāja, Tukums, Rīga, 
Inčukalns, Sigulda, Valka/Valga kopā 
ar koriem Monēta un Rīga, dejotājiem 
no ansambļiem Ačkups, Dardedze, 
Auda un vairākiem simtiem vietējo 
dziedātāju, dejotāju un spēlētāju.
Svētdien,  28. maijā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā. (Bez kafijas galda un svētdienas 
skolas).  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


