
Piedaloties bijuša-
jam Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram, ārlie-
tu ministram Edgaram 
Rinkēvičam, aizsardzī-
bas ministram Raimon-

dam Bergmanim, kultūras ministrei 
Dacei Melbārdei, izglītības un zināt-
nes ministram Kārlim Šadurskim un 
Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu 
vēstniekam Atim Sjanītam aizvadītajā 
nedēļā Latviešu biedrības namā tika 
atklāta PBLA gadskārtējā valdes sēde.

PBLA valde trīs dienu sarunās 
pārrunāja Latvijas valsts sadarbību un 
atbalstu diasporai, drošības un ekono-
mikas jautājumus, izglītības un demo-
grāfijas problēmu risinājumus, gatavo-
šanos Latvijas simtgades svinībām, kā 
arī nākotnes darbības jautājumus.

Sēdi atklājot, PBLA priekšsēdis 
Jānis Kukainis uzsvēra: „PBLA aiz-
vadītajā savas darbības gadā ir bijusi 

uzticīga mūsu nemainīgām vērtībām 
un prioritātēm, – un tās ir: latvietības 
saglabāšana un uzturēšana ārzemēs; 
latviskās izglītības un kultūras veici-
nāšana un uzturēšana ārpus Latvijas; 
atbalsts Latvijas valsts drošības stip-
rināšanai; un sadarbība ar Latviju, lai 
veicinātu tās attīstību.“

Ministru prezidents Māris Kučins-
kis savā rakstiskajā apsveikumā no-
sauca organizācijas akronīmu PBLA 
par 1980.to gadu Latvijas brīvības 
simbolu un rakstīja: „Atgūstot Latvijas 
neatkarību, varēja šķist, ka jūsu or-
ganizācija zaudēs savu nozīmīgumu, 
tomēr tā nenotika. Jūsu organizācijas 
biedri allaž ir snieguši un sniedz savu 
atbalstu procesiem, kas ilgtermiņā ir 
būtiski visai latviešu tautai.“

PBLA gadskārtējā sanāksme, uz 
kuru sabrauc 16 balsstiesīgi centrālo 

Noslēgusies PBLA valdes sēde
Izveidos stratēģisko plānu
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Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde un viesi gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2017. gada 27. septembrī 
Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē.
Pirmajā rindā no kreisās: Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis, kultūras ministre Dace Melbārde, bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers, PBLA priekšsēdis Jānis Kukai-
nis, PBLA valdes priekšsēža vietniece un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde Kristīne 
Saulīte, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Eiropas Latviešu apvienības 
(ELA) pārstāve un Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens, Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) pārstāve un ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere
Otrajā rindā no kreisās: ALA vicepriekšsēde Taira Zoldnere, PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, ALA pār-
stāve un ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, ALA priekšssēdis Pēteris Blumbergs, Latviešu Nacionālās apvienī-
bas Kanādā (LNAK) pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, PBLA Izglītības padomes pārstāvis Eiropā Māris Pūlis, ELA prezidija 
locekle un PBLA Kultūras fonda pārstāve Inguna Grietiņa-Dārziņa, ELA pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA priekšsēdis 
Kristaps Grasis, LAAJ pārstāvis Dāvids Dārziņš, LAAJ pārstāvis Jānis Grauds, Dienvidamerikas un Karību latviešu 
apvienības pārstāve Daina Gūtmane, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBĀL) prāvests Klāvs Bērziņš, LNAK pārstāvis Alberts Upeslācis, PBLA pārstāvniecības vadītājs Latvijā 
Jānis Andersons, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis un Latvijas Brīvības fonda pār-
valdes priekšsēdis Jānis Lucs.
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Ar svētku uzru-
nu, akadēmisko runu, 
Gaudeamus dziedāšanu 
un uzkodām svētdien, 
24. septembrī Adelaidē 
nosvinēja Latvijas Uni-
versitātes 98 gadu dibi-
nāšanas dienu.

Rūdis Dancis sel!, K!K!A! se-
niors īsumā pastāstīja par LU dibinā-
šanu, kas notika jau drīz pēc Latvijas 
valsts dibināšanas, tad tribīni pārņē-
ma Dr. Andris Dārziņš lettg! OAM, 
MBBS, FRACGP ar interesantu un 
patiešām izglītojošu runu – Latviešu 
mediķi Dienvidaustrālijā no pirma-
jiem pēckara imigrēšanas gadiem līdz 
gandrīz šai dienai.

Pastāv uzskats, ka ar augstāku iz-
glītību cilvēks dzīvē tālāk tiek, taču ne 
vienmēr tas atbilst patiesībai. Miera 
un stabilitātes laikos tas varbūt tā ir, 
bet, kas notiek, ja cilvēkam sava zeme 
jāatstāj un jādodas svešumā, kur sveši 
ļaudis, sveša mēle skan?

Otrais pasaules karš, krievu oku-
pācija, 1941. gada 14. jūnija izvešanas 
un neizbēgamās bēgļu gaitas nodarīja 
mūsu zemei un tautai neaprēķināmus 
zaudējumus, ne mazākais – mūsu 
akadēmiski izglītotajiem tautiešiem. 
Tieši ārsti un zobārsti, savā praksē 
par citu cilvēku veselību un pat dzī-
vību atbildīgi, nonākuši Austrālijā, 
atrada, ka viņu akadēmiskās kvalifi-
kācijas netika atzītas un bez pārstu-
dēšanas viņu dzīves iegūlās pavisam 
citās sliedēs, nekā dzimtenē ierasts. 
Gandrīz visiem angļu valodas trū-
kums bija nepārvarams šķērslis savu 
zināšanu izmantošanai svešā zemē, 
un pēc pirmo divu gadu obligātā dar-
ba līguma izpildīšanas, arī ikdienas 
rūpēs par ģimenes iztiku neatlika lai-
ka pārstudēšanai. Pēc kara Austrālijai 
vajadzēja darba spēku, ne akadēmiski 
izglītotus cilvēkus, un svešas aplie-
cības svešā valodā imigrācijas ierēd-
ņiem neinteresēja. No vienpadsmit 
Latvijā izstudējušiem ārstiem un zo-
bārstiem, tikai viena zobārste ieguva 
tiesības šeit strādāt, un to tikai pēc 
pārstudēšanas.

Kopš pirmajiem, iebraukušiem 

mediķiem, prak-
tizēšanas tiesības 
Dienvidaustrālijā 
ir ieguvuši daudzi 
latvieši; beidzamos 
gados arī tādi, kas gan lepojas ar latvis-
ku uzvārdu, bet ne ar latviešu valodas 
zināšanām. Ir ģimenes, kur vairākās 
paaudzēs medicīna kļuvusi par tradīci-
ju, piem. Dārziņu ģimene. Emma Dār-
ziņa jau Latvijā izstudēja par zobārsti, 
un viņas dēls Andris un mazdēls Pēte-
ris Adelaidē kļuva par ārstiem. Regī-
na Fredenfelde, Latvijā izstudējusi un 
Adelaidē pārstudējusi zobārstniecību, 
lai iegūtu vietējās tiesības, iedvesmoja 
savu meitu Maiju viņu sekot. Latvijā 
bija pavisam parasts, ka zobārstes bija 
sievietes; austrāliešiem tas likās gluži 
neparasti.

Ne visi, kas beiguši universitāti, 
nodarbojās tieši ar klīnisku darbu; ir 
arī profesori, kas māca citus, un tādi, 
kas nodarbojas ar pētniecības darbu. 
Ir speciālisti, kas izvēlējušies iedziļi-
nāties kādā specifiskā medicīnas no-
zarē, un ģimenes ārsti, kuriem jāzina, 
pie kura speciālista sūtīt, ja paši ne-
tiek pie skaidrības. Ņemot vērā tautas 
strauju novecošanu, kā jauna specia-
litāte ir izveidojusies tieši vecu ļaužu 
kaišu ārstēšana. Tas pats attiecas uz 
zobārstniecību; senāk, Austrālijā zo-
bus vai nu saplombēja vai rāva ārā un 
lika mākslīgos; tagad ir tik daudzas 
iespējas, ka katrai nozarei vajadzīgs 
savs speciālists. Un visur ir atrodami 
latvieši. Netrūkst arī tādu, kas par sa-
viem nopelniem ir apbalvoti ar Austrā-
lijas augstākajiem atzinības rakstiem 
un medaļām. Daudzi nav par lepnu, 
lai piedalītos arī latviešu sabiedrībā un 
atzītu savas saknes. Ne visi, kas izstu-
dējuši šeit, ir šeit arī palikuši; ir, kas 

atraduši iespējas citās pavalstīs, varbūt 
pat ārzemēs.

Lai man piedod tie daudzie profe-
sionāli, kas nav minēti vārdā, bet ja to 
darītu, tad šis raksts kļūtu vienkārši 
par vārdu sarakstu. Pastāv arī iespēja, 
ka daži vārdi nav apzināti, kā to atzina 
pats runātājs.

Svētdienas sarīkojums beidzās ar 
Gaudeamus, ko vadīja Bruno Krū-
miņš, un atspirdzinājumiem un uzko-
dām.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Latvijas Universitātes 98. gada svētki Adelaidē
Andra Dārziņa runa „Latviešu mediķi Dienvidaustrālijā“

Gada svētku dalībnieki.

No kreisās: Andris Dārziņš, Rūdis Dancis, Dace Dārziņa.
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Laikā no 2017. gada 
9. oktobra līdz 26. ok-
tobrim Ārlietu ministri-
ja sadarbībā ar Iekšlietu 
ministrijas Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldi un ar Lat-
vijas goda konsulu atbalstu īstenos 
braucienu ar mobilo pasu darbstaciju 
uz Austrāliju un Jaunzēlandi, lai tur 
dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie 
varētu noformēt jaunas pases un per-
sonas apliecības.

Tā kā jaunu dokumentu noformē-
šanai nepieciešams nodot biometris-
kos datus, to tautieši varēs izdarīt šā-
dos datumos Latvijas goda konsulātos 
Austrālijā:

Pertā – 9. un 10. oktobrī,
Adelaidē – 12. un 13. oktobrī,

Melburnā – 16., 17. un 18. oktobrī,
Brisbenā – 20. oktobrī,
Sidnejā – 22., 23. un 24. oktobrī.
Latvijas valstspiederīgie Jaun-

zēlandē jaunus personu apliecinošus 
dokumentus varēs noformēt Latvijas 
goda konsulātā Oklendā 26. oktobrī.

Līdz šim vairāk nekā 600 Lat-
vijas valstspiederīgie ir pieteikušies 
noformēt jaunus personu apliecino-
šus dokumentus Austrālijā un Jaun-
zēlandē.

Šis būs jau trešais Latvijas Ārlie-
tu ministrijas rīkotais brauciens ar 
mobilo pasu darbstaciju uz Austrāliju 
un Jaunzēlandi. Pēdējoreiz 2014. gadā 
tika noformēti 633 pasu un personas 
apliecību pieteikumi.

LR Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kāpēc latviešiem ir 

tādi mazvērtības kom-
pleksi? Latvijas Valsts 
prezidents, uzrunājot 
Apvienoto nāciju Ģene-
rālo asambleju angļu va-

lodā, nerunāja nevainojamā Oksforda 
izrunā. Un tāpēc sacēlās pārmetumu 
un kaunēšanās vētra.

Kā viņš tā var? Kauns! Jāizslēdz 
video. Būtu labāk runājis latviski.

Protams, bija izvēle runāt latviski 
un paļauties uz Apvienoto nāciju tul-
ka spējām nolasīt angļu valodas tekstu 
ar nevainojamu Oksfordas, Ņujorkas, 
vācu, franču vai pat ķīniešu akcentu. 
Ka tik nebūtu ar latviešu akcentu!

Prezidenta Vējoņa angļu valodas 
izruna nebija visspožākā, bet tā arī ne-
bija tāda, par ko vajadzētu kaunēties.

Latviešiem ir daudz par ko lepo-
ties, un to arī darām. Bet tad uznāk 
mazvērtības komplekss, un viss, ko 
mēs darām, ir slikts. Slikta valsts, slik-
ta valdība, slikts prezidents. Sliktas 
ielas, slikta ekonomika, slikta valoda.

Vai tāpēc dažreiz arī darām visu 
iespējamo, lai veicinātu šo sliktumu 
un lai, it kā, lepotos par to? Vai mūsu 
pašu vērtības apliecinājumam jābūt 
visu citu vērtību noliegšana?

Labāk noskaņosimies pozitīvi un 
cildināsim to, kas mums ir. Bieži pie-
tiek ar pirmo negatīvo izteicienu, lai 
visi akli sekotu. Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunā ēkā un tās arhitekts 
ieguva pārmetumu pēc pārmetuma. 
Cik viegli sekot tiem, kuri velk dubļos!

Par spīti negatīvajai kampaņai, ēka 
ieguva Gada balvu Rīgas arhitektūrā 
2015. gadā. Rīgas pilsētas arhitekts 
Gvido Princis uzsvēra „Šī objekta no-
zīme ir nepārvērtējama, un tikai no 
mums pašiem būs atkarīgs, vai spēsim 
to pienācīgi novērtēt un izmanot“. Šo-
mēnes Britu BBC novērtēja Latvijas 
Nacionālo bibliotēku par vienu no 10 
skaistākajām modernām bibliotēkām 
pasaulē.*

Cik daudz labāk būtu, ja tie paši 
barveži būtu veikuši pozitīvisma kam-
paņu no paša sākuma? 

Un kā ar mūsu skaisto valodu? Ja 
Satversmes preambula paskaidro, ka 
„Latvijas identitāti Eiropas kultūrtel-
pā kopš senlaikiem veido latviešu un 
lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, 
latviešu valoda,...“ tad kāpēc neveici-
nām vairāk mūsu valodas mācīšanu un 
lietošanu? Vai atkal mazvērtības kom-
plekss?

Leposimies par mūsu valodu, un 
leposimies par citām valodām, kuras 
runātas ar nepārprotamu latviešu ak-
centu!

GN
http://www.bbc.co.uk/culture/
story/20170915-ten-of-the-most-
beautiful-modern-libraries-in-the-world

Mobilo pasu darbstacija
Dodas uz Austrāliju un Jaunzēlandi

latviešu organizāciju pārstāvji no vi-
sas pasaules – ASV, Kanādas, Eiropas, 
Dienvidamerikas, Austrālijas, Jaunzē-
landes un Krievijas noslēdzās piekt-
dien, 29. septembrī, dalībniekiem 
vienojoties dziesmā Nevis slinkojot un 
pūstot. Šī bija ilggadējā PBLA priekš-
sēža un ASV latviešu sabiedriskā dar-
binieka Jāņa Kukaiņa pēdējā valdes 
sēde, jo viņš ar 2018. gadu nolēmis 
nodot PBLA vadības stafeti un nekan-
didēt uz priekšsēža amatu.

PBLA priekšsēža vietniece Kris-
tīne Saulīte publiski pateicās J. Ku-
kainim par darbu PBLA un Latvijas 
labā, atklāšanas ceremonijā, ministru 
klātbūtnē pasniedzot viņam lielu sar-
kanbaltsarkanu rožu pušķi: „Latvie-
tības saglabāšana ārzemēs neiederas 
nedz skaļos vārdos, nedz saukļos, tā 
prasa neatlaidīgu, bieži vien nenovēr-
tētu un pašaizliedzīgu darbu. Vēlos iz-
mantot šo īpašo iespēju, lai pateiktos 
šādam pašaizliedzīga darba veicējam 
un izcilam Latvijas patriotam – PBLA 
priekšsēdim Jānim Kukainim. Paldies 
par viņa mīlestību pret Latviju un ne-
savtīgo darbu latvietības un Latvijas 
labā vairāku gadu desmitu garumā.“

PBLA valde pieņemtajās rezolūci-
jās izteica savu atzinību un pateicību 
Latvijas valdībai par diasporas atbal-
sta līdzekļu palielināšanu gan kultū-
rai, gan izglītībai un šo līdzekļu ie-
kļaušanu valsts pamatbudžetā.

Drošības jomā PBLA aicināja savas 
dalīborganizācijas darīt iespējamo, lai 
gādātu par Baltijas valstu drošību starp-
tautiskajā arēnā un lai turpinātu ASV, 
Kanādas un Eiropas Savienības valstu 
militāro spēku līdzdalību Baltijas valstu 
drošības stiprināšanā. PBLA nosodīja 
Krievijas agresīvo politiku, dezinfor-
mācijas kampaņas un militārās mācī-
bas, kas vērstas uz visas pasaules un se-

višķi Baltijas un Austrumeiropas valstu 
brīvības un demokrātisko procesu de-
stabilizēšanu. Valde iestājās par ASV, 
Eiropas Savienības un citu rietumvalstu 
sankciju turpināšanu pret Krieviju.

Pārrunājot dalīborganizāciju eko-
nomisko atbalstu Latvijai, PBLA atzi-
nīgi novērtēja Latvijas valdības centie-
nus veicināt ekonomiskos sakarus starp 
Latvijas uzņēmumiem un diasporas 
uzņēmējiem un īpaši atzīmēja Latvijas 
Goda konsula Čikāgā Roberta Blum-
berga, Amerikas latviešu apvienības 
un citu atbalstītāju iniciatīvu rīkot pa-
sākumus kā Spotlight Latvia Čikāgā 
2017. gada 26. oktobrī. Valde apstipri-
nāja nākamā Pasaules latviešu ekono-
mikas un inovācijas foruma rīkošanu 
Valmierā 2018. gada jūnijā, kam arī 
Latvijas valdība jau paudusi atbalstu.

PBLA aicināja Latvijas valdību 
darīt visu iespējamo, lai mazinātu ie-
dzīvotāju aizbraukšanu no Latvijas, 
veicinātu dzimstību un celtu iedzīvo-
tāju labklājību.

Kultūras jomā PBLA valde pateicās 
Latvijas Republikas Kultūras ministri-
jai un Ārlietu ministrijai par PBLA ie-
saisti Latvijas valsts simtgades svētku 
plānošanā un atzinīgi novērtē PBLA 
dalīborganizāciju aktīvu iesaistīša-
nos svētku sagatavošanā un svinēšanā 
Latvijā un savās mītņu zemēs. Valde 
nolēma rīkot PBLA Kultūras konfe-
renci Cēsīs 2019. gada 30. septembrī 
un 1. oktobrī Latvijas simtgades zīmē.

Sēdes noslēgumā PBLA valde no-
lēma izveidot stratēģisko plānu orga-
nizācijas darba turpināšanai nākotnē 
un veltīt speciālu darba kārtas posmu 
nākamajā valdes sēdē organizācijas 
darba izvērtēšanai, lai PBLA turpinā-
tu pārstāvēt un vienot latviešus un da-
līborganizācijas visā pasaulē kopējam 
darbam Latvijas labā.

Raits Eglītis, ALA ģenerālsekretārs
PBLA pārstāvniecības uzdevumā

Rīga, 2017. gada 2. oktobris

Noslēgusies PBLA valdes sēde
Turpinājums no 1. lpp.
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Izstaigā Latviju Kanberā
Stāsti par pilsētu vēsturiskiem notikumiem un to nozīmi

Skaistā, siltā pava-
saru dienā, svētdien, 
24. septembrī, Sid-
nejas draudze svinēja 
gadskārtējos Pļaujas 
svētkus. Tauta pulcējās 
dievnamā, kur darbojās 

jaunie dzesinātāji, un bija patīkams 
vēsums. Dievkalpojums bija divās da-
ļās; pirmā bija sākuma liturģija, svēt-
runa un lūgšana, bet otra daļā ar sešām 
dziesmām uzstājās Sidnejas Latviešu 
vīru koris.

Svētruna bija par pamatiem, apska-
tot Jēzus mācību par gudro vīru, kas 
cēlis namu uz klints, salīdzinot ar ne-
jēgu, kas savu namu cēlis uz smiltīm. 
Dabīgi, ka vieglāk celt uz smiltīm, bet 
kad nāk dzīves vētras, tad tas sabrūk, 
un posts ir liels. Dzīve, kas celta uz 
Dieva un Viņa Vārdu, nesabruks, jo tā 
ir celta uz laba pamata.

Diriģentes Dainas Jaunbērziņas 
drošās rokās, ar Voičeka Visnjevski 
(Wojciech Wisniewski) pavadījumu 
pie klavierēm, Sidnejas Latviešu vīru 
koris dziedāja sešas varenas slavas 
dziesmas. Vīru balsis atskanēja skais-
ti, un visa draudze jūtas ļoti pacilāta.

Dievkalpojumam beidzoties, tauta 
devās uz draudzes namu, kur gaidīja 
pusdienas. Izvēle bija vai nu desiņas 
ar kāpostiem, vai pildītās pankūkas. 
Abas bija populāras, un viss tika iz-
pārdots. Pēc kopdziesmas Dažu skais-
tu ziedu, sakās Trivia spēle. Klātesošie 
tika aicināti sadalīties komandās. Spē-

lē bija trīs daļas: pirmā bija jāatmin 
nodrukātus kompāniju logo, un tad 
otrā un trešā daļa bija katra ar des-
mit jautājumiem, kā piemēram: Caur 
cik valstīm plūst Daugavas upe? Kas 
pēc iedzīvotāju skaita ir Latvijas otrā 
lielāka pilsēta? un Cik tēzes Mārtiņš 
Luters pienagloja pie Vittenbergas 
baznīcas durvīm 1517. gadā? Deba-
tes un pārrunas pie galdiem liecināja, 
ka visi piedalījās, cerēdami uz pirmo 
vietu. Godalgas tika piešķirtas pirma-
jai, otrajai un ne gluži pirmajiem (res-
pektīvi – pēdējiem). Uzvarētāji bija 
komanda OAM, un balva bija desmit 
pīrāgi un pudele vīna, ko laimīgie jau 
uz vietas nobaudīja.

Starp spēles pauzēm bija mazo un 
lielo loterija izvilkšana, kā arī vairākas 
kopdziesmas. Kā vienmēr, lielā loterijā 

bija daudz skaistu un vērtīgu mantu ko 
vinnēt, un dažs laimīgais aizgāja mājās 
ar vairākiem vinnestiem. Kūku galds 
bija populārs, un ienākums pārsniedza 
iecerēto. Latviešiem ir saldais zobs.

Dieva Vārda stiprināti, koncertu 
baudījuši, pusdienas paēduši, sma-
dzenes izvingrinājuši, dziesmas iz-
dziedājuši, jauki parunājuši, cilvēki ar 
smaidu un labsajūtu devās uz mājām. 
Uzticīgais darbinieku pulciņš visu no-
tīrīja un gaidīja ziņas no priekšnieka 
un naudas skaitītajiem par dienas ražu. 
Ziņas bija labas, un lai gan noguruši, 
bet Dievam pateicīgi, ka viss labi iz-
devies, katrs brauca mājās uz pelnītu 
atpūti.

Kolvins Makfersons 
(Colvin MacPherson)

Laikrakstam „Latvietis“

Godinot Latvijas 
simtgadi un atsaucoties 
uz Latvijas Institūta 
(LU) un Virtuāla Skrē-
jēju kluba (VSK) ierosi-
nājumu izskriet Latvijas 
kontūru, Kanberas Lat-

viešu biedrība šī gada 23. septembrī 
rīkoja saietu Izstaigā Latviju Kanberā.

Saieta vieta bija Kanberas priekš-
pilsētas Dunlop nelielā parkā ar skais-
tu zālāju ezera malā. Praktisko izkār-
tojumu bija veicis Andrejs Grigulis, 
šajā parkā iezīmējot Latvijas kontūru 
ar ceļa zīmēm un plakātiem, ar ievē-
rojamāko pilsētu nosaukumiem un to 
ģerboņiem. Maršruta garums, apmē-
ram, viens kilometrs.

Bija skaista, saulaina, sestdienas 
pēcpusdiena, un saieta dalībnieki, sa-
ņēmuši skrejlapas ar Latvijas karti un 
tās pilsētām, KLB priekšnieka Jura 
Jakovica vadībā, uzsāka gājienu no 
Liepājas. Pirmā piestāja bija Auce, kur 
Jakovics īsi pastāstīja par Auces un ne-
tāli esošās Jelgavas svarīgākajiem noti-

kumiem šo divu pilsētu vēsturē. Tālā-
kie gājiena pieturas punkti un stāsti bija 
par Daugavpils, Balviem, Valku (te arī 
atzīmējot Siguldu), Rīgu, Ventspil un 
atpakaļ sākuma punktā – Liepāja. Kat-
rā no šiem pieturas punktiem Jakovics 
pastāstīja to pilsētu vēsturiskos notiku-
mus un to nozīmi, bet vislielākais stās-
tījums bija veltīts Rīgai un tās vēsturei.

Noslēgumā visi pakavējās sarunās, 
baudot līdzpaņemtās uzkodas un pa-

dzērienus.
Dalībnieku pulkā bija 30 staigātā-

ju, un lielāko tiesu bija ģimenes; viņu 
vidū visas četras Skrīveru dzimtas 
paaudzes. Toties, Griguļu dzimtas 
trīs paaudzēm bija pievienojies mājas 
suns. Tālāko ceļu uz šo staigāšanas sa-
ietu bija braukuši Ludvigs Krastiņš ar 
meitu Alaynu no Batemans Bay.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Staigātāji pie Valkas/Siguldas. Priekšplānā Juris Jakovics.
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Draudze svin Pļaujas svētkus
Dievkalpojums baznīcā un spēles draudzes namā

Trivia spēles uzvarētāji – komanda OAM.
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Miķeļdienas svinēšana Latviešu ciemā
Sestdienas rīts ausa ar skaidrām, zilām debesīm un priecēja Melburnas ļaudis

Īpaši priecīgi sest-
dien, 23. septembrī va-
rēja justies Miķeļdienas 
rīkotāji un apmeklētāji, 
jo šāda skaista diena bija 
ļoti vajadzīga, lai iecerē-
tais sarīkojums ar plaši 

atvērtām durvīm un tirdziņu zem kla-
jas debess iepriecinātu visus sanāku-
šos – gan pārdot, gan pirkt gribētājus.

Nelielajā tirdziņā bija nopērkamas 
gan skaistas, gan gardas lietas, un lī-
dzās varēja sēdēt zem lieliem saulessar-
giem un baudīt skaisto laiku un saviesī-
go gaisotni. Plašajā zālē sanākušo bija 
tik daudz, ka ik pa laikam tika izlikti 
papildus galdi, lai būtu, kur apsēsties un 
paēst talcinieču gatavotās pusdienas – 
skābus kāpostus, desas un ceptus kar-
tupeļus un burkānus. Lai arī pirmā brīdī 
likās, ka ēdamā ir ļoti daudz, runājoties 
ar galda biedriem, šķīvji ātri kļuva tuk-
ši, un alus un vīns labi spirdzināja.

Jautri un azartiski visiem gāja pie 
Laimes rata, tur varēja iegādāties rū-
pīgi saritinātas loterijas biļetes, kuras 
pēc iegādes katrs ar nepacietību un 
interesi tina, vaļā, cerot uz pilnu lozi.

Kafijas galds bija bagāts ar daudz-
veidīgām kūkām, plātsmaizēm un va-
rēja iegādāties arī pīrāgus!

Kā bija paredzēts, plkst.13 sākās 
muzikāli priekšnesumi. Koncerts bija 
interesants, jo klasiskie skaņdarbi, ku-
rus spēlēja uz Ciema jaunā flīģeļa Mo-
nīka (Monique) mijās ar Ivara Štub-
ja spēlētām latviešu dziesmām ģitāras 
pavadījumā. Mazā koncerta noslēgu-
mā ar skaistu dziedājumu pievienojās 
Madisona (Maddison), kura kopā ar 
Monīku nodziedāja daudziem pazīsta-
mas dziesmas angļu valodā. Par skais-
to un savdabīgo sniegumu lielajā zālē 
skanēja skaļi aplausi.

Ingrīda Houka (Hawke) pateicās 
visiem klātesošajiem Miķeļdienas sa-

rīkojumā un tagad ar laikraksta starp-
niecību: „Saku lielu paldies visiem, 
kas ziedoja laiku un līdzekļus, lai sa-
rīkotu šādas bagātīgas Miķeļdienas 
svinības: talciniecēm, par lielo darbu 
virtuvē un ārpus tās; kūku un plāts-
maižu cepējām par gardajām kūkām; 
Ozoliņai Mirdzai par 720 pīrāgiem, 
kurus viņa uzcepa pārdošanai Miķeļ-
dienas tirdziņā. Betijai Plūmei par lie-
lo ieguldīto darbu pie loterijas saga-
tavošanas un vadīšanas, mūziķiem un 
dziedātājiem par skaisto uzstāšanos. 
Visiem, kuri ieradās uz sarīkojumu un 
tā atbalstīja Latviešu Ciemu!“

Tad Ingrīda Houka turpina: „Mi-
ķeļdienas svinībās visi piedalījās ar 
brīvprātīgu darbu, un visi ziedoja no 
saviem personīgiem līdzekļiem, un 
visa iegūtā nauda ir ziedojums Latvie-
šu Ciemam!“

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdien, 2017. g. 
30. septembrī, Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē notika studen-
šu korporāciju kopas un 
korporāciju kopas Sidne-
jā rīkotais Latvijas Uni-
versitātes dibināšanas 

atceres akts. Programmu ievadīja kor-
porāciju kopas Sidnejā viceseniors Val-
dis Kradziņš (frat. Lettica), atgādinot, 
ka neatkarīgai valstij blakus juridiskam 
noformējumam ir nepieciešama augstā-
kas izglītības iestāde. Latvijas Univer-
sitātes dibināšana 1919. g. 28. septembri 
bija nepieciešams nopietns solis jaundi-
binātās Latvijas Republikas attīstībai, 
pie reizes arī drosmīgs, ņemot vērā tā 
laika nenoteikto politisko situāciju.

Latvijas valsts himnai sekoja Aka-
dēmiska runa Veterinārmedicīnas 
attīstība pēdējā gadsimteni, ko snie-
dza Andrejs Medenis (latvus). Pats 
būdams veterinārārsts ar praksi JDV 
Dienvidkrasta rajona Dzeringongā, ko 
pārņēma no nelaiķa tēva Arta Medeņa 
un Albion Park. Runā tika apskatīta 
veterinārārstniecība no pirms Kristus 

laikiem līdz šodienai, 
bet sīkāk parādīja tās at-
tīstību Latvijā un tās at-
tiecīgos posmus. Sekoja 
daudz un dažādi jautāju-
mi referentam, uz kuram 
atbildot, viņš parādīja 
īpatnējo humora izjūtu, 
pie reizes dodot piesais-
tošāku pārskatu par lauku veterinā-
rārsta dzīvi un dēkām, par kurām, ka 
pats teica, būtu varējis uzrakstīt grā-
matas, ja Džeims Heriots (James Her-
riott) nebūtu aizsteidzies priekšā.

Studenšu korporāciju kopas Sid-
nejā viceseniore Andra Rone (korp. 
Spīdola) ziņoja par 2016./2017. gadā 
Jaundienvidvelsas augstāko mācību 
iestāžu beigušajiem:

Valdis Aleidzāns – 2017. gada 
17. aprīlī Makkvorija (Macquarie) 

Universitātē ieguva pilsētu plānošanas 
bakalaura grādu (Bachelor of Town 
Planning); Daina Grosa – 2017. gada 
8. aprīlī Monaša Universitātē Melburnā 
(Kuala Lumpur filiālē) ieguva maģistra 
grādu pielietojamā lingvistikā (Mas-
ters in Applied Linguistics) ar tiesībām 
gatavoties uz doktora grādu; Henriks 
Eduards Leinasars – 2016. gada 
9. decembrī Ņūkastles Universitātē ie-

Latvijas Universitātes dibināšanas atcere Sidnejā
Akadēmiska runa „Veterinārmedicīnas attīstība pēdējā gadsimteni“

Miķeļdienas svinētāji.
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Turpinājums 14. lpp.

No kreisās: Andrejs Medenis, Andra Rone, Valdis 
Krādziņš.
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Futbola drudzis arī Latviešu ciemā
Sāka to svinēt agrāk

Latviešu biedrības pilnsapulce Pertā
Iespēju robežās jāturpina pastāvēt un jāuztur Latviešu Centrs Pertā

Šajās dienās visu 
Austrāliju ir ķēris fut-
bola drudzis. Arī mūsu 
Ciemam tas nepagāja 
garām. Mēs jau sākām 
to svinēt agrāk, kaut arī 
nezinājām, kura koman-
da vinnēs.

Mums bija lielas svinības. Parastās 
ikdienas pusdienas netika pasniegtas 
pie ierastajiem galdiem nozīmēta-
jās telpās. Lielajā zālē tika klāti balti 
galdi. Tos rotāja neskaitāmi baloni. 
Daži turējās augstu pie griestiem ar 
dažādām lentēm, citi bija uz galda kā 
skaists puķu pušķis. Baloni un lentes 
bija no daudzām futbola komandām, 
jo katrs lepojas ar savu. Mēs neva-
rējām izvēlēties uzvarētāju krāsu, jo 
spēle vēl nebija notikusi.

Galdā visiem cēla vīnu, alu, šam-
pānieti vai sulu un garšīgas pusdienas. 
Bija domāts arī par jautrību.

Pēc tam, kad bija nolasīts raksts 
par gaidāmo futbola spēli, tad visiem 
tika prasīti jautājumi, un pareizas at-
bildes gadījumā saņēma balvas. Mūzi-
kas pavadījumā nodziedājām vairākas 
dziesmas ar iesilušām galviņām. Val-
dīja jautrība, smiekli un, galvenais, – 
minēšana, kurš būs uzvarētājs?

Katram bija savādākas domas – tā 
būs Melburnas vai Adelaides komanda.

Mēs, kā Melburnas iedzīvotāji, 
stāvējām un kritām par savējiem! Pēc 
spēles visi priecājāmies un esam lepni! 
Lai ilgi vēl dzīvo Tīģeri!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Pagājušā svētdienā, 
24. septembrī, bija pul-
cējušies Pertas Latviešu 
biedrības biedri, lai savā 
gadskārtējā Pilnsapulcē, 
pārrunātu biedrības pa-
gājušā gada notikumus 
un plānotu nākamā gada 
darbību.

Atklājot sapulci, Latviešu Biedrī-
bas priekšnieks Jānis Kukuls aicināja 
ar klusuma brīdi atcerēties pagājušā 
gadā mūžībā aizgājušos biedrus: Vil-
helmīnu Ridūzi, Ausmu Jones (dzim.
Tirzmale), Gunāru Kaģi, Imantu Gūt-
mani un Hildu Gūtmani. Pēc klusuma 
brīža priekšnieks īsumā apskatīja, ko 
biedrība pagājušā gada gājumā bija vei-
kusi. Latviešu biedrība turpina darbo-
ties ar mums jau pierastajiem sarīkoju-
miem: Draudzīgo Aicinājumu janvārī, 
Jāņu sarīkojumu jūnijā un ar zupu pus-
dienām un filmu izrādēm no Latvijas.

Par sapulces vadītāju ievēlējām 
Jāni Vucēnu, kuram šis postenis liekās 
jau norādīts uz visiem laikiem. Tad, 
kad ievēlējām Jāni Purvinski sekretāra 
amatā, sanāksme varēja iet uz priekšu.

Pēc Ritas Džonsonas pagājušā gada 
pilnsapulces protokola Nr.73 nolasīšanas 
un protokola pieņemšanas, sekoja darbī-
bas pārskats, kur galvenie notikumi bija: 
$7 000,00 iemaksa par Centra auto no-
vietnes jauno pārklājumu un, tā kā grā-
matu galds vairs nedarbojas, jo nav vairs 
neviena lasītāja, telpas varējām dot jau-
nās bērnu spēļu grupas Zīļuks, lietošanā.

Sekoja Revīzijas Komisijas ziņo-
jums, ka pēc dokumentu pārbaudes 
visi ieraksti ir bijuši kārtīgi vesti, labi 

iegrāmatoti un saskan ar uzrādītiem 
dokumentiem. Revīzijas komisijas 
priekšsēde Aina Timmermane izteica 
pateicību valdei par labi veiktu darbu.

Sekoja biedrības priekšnieka un val-
des vēlēšanas. Tā kā priekšnieka amatam 
bija tikai viens kandidāts, tad aklamāci-
jas kārtībā par biedrības priekšnieku at-
kal ievēlējām Jāni Kukuli, bet biedrības 
valdē tāpat aklamācijas kārtībā ievēlē-
jām pagājušā gada valdi: Rutu Auziņu, 
Austru Kaģi, Ritu Džonsonu, Nikolāju 
Džonsonu un Jāni Purvinski.

Pieņēmām nākamā gada budžetu ar 
iztrūkumu, jo mūsu ienākumi arvien 
samazinās. Tomēr mūsu iespēju robe-
žās jāturpina pastāvēt un jāuztur Lat-
viešu Centrs Pertā, jo bez tā nebūs arī 
latviešu kopienas. Nākamā gada dar-
bībai, sanāksme nolēma atbalstīt mūsu 

parastos biedrības rīkotos sarīkojumus.
Pēc sanāksmes slēgšanas biedrības 

dāmas bija pagādājušas arī par trīs da-
žādu zupu, pildītiem šķīvjiem, kurus 
varējām piepildīt vēl vairākas reizes. 
Kad nu beidzot bijām paēduši un pa-
dzēruši, Vucēnu Jānis rīkojās ar filmu 
aparātu un mums rādīja Jāņa paša sa-
stādītas īsfilmas, starp tām arī Čikāgas 
Piecīšu dibinātāja Alberta Legzdiņa 
Mežaparka koncerta izvilkumus.

Tā nu kad bijām ēduši, dzēruši, 
sprieduši un ņēmuši arī kaut ko no 
gara vērtībām, tad bija jāauj kājas uz 
māju pusi. Paldies, kaut mazam, tad 
omulīgajam draugu bariņam un čakla-
jām dāmām par pilnu vēderu un jauki 
pavadītu pēcpusdienu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

2017./18. gada Pertas Latviešu biedrības valde. No kreisās: Jānis Kukuls, Rita 
Džonsona, Austra Kaģe, Ruta Auziņa un Jānis Purvinskis (iztrūkst Nikolājs 
Džonsons).
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26. septembrī Latvijas Universi-
tātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika 
dokumentu krājuma Latvijas neatkarī-
bas idejas uzturēšana trimdā 1945-1991 
atvēršanas pasākums. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu 
centra sagatavotais dokumentu krājums 
ir ceturtais sējums dokumentu krājumu 
sērijā Nevardarbīgā pretošanās: Latvi-
jas neatkarības atgūšana (1945-1991) 
dokumentos. Sērijas pirmajos trīs sēju-
mos apkopoti dokumenti par nevardar-
bīgo pretošanos padomju okupācijas 
režīmam (1945-1985), Atmodas laiku 
(1986. gada jūlijs – 1990. gada maija 
sākums) un pārejas periodu (1990. gada 
4. maijs – 1991. gada 21. augusts).

Latviešu trimdas aktivitātēm veltī-
tajā sējumā ir iekļauti 140 dokumenti, 
kuri visi ir iztulkoti un tiek piedāvāti 
lasītājam latviešu valodā. Krājuma 
mērķis ir ar dokumentu palīdzību at-
spoguļot trimdas politisko aktivitāšu 
ģeogrāfisko plašumu, tematisko daudz-
veidību, plašā trimdas politisko orga-
nizāciju skaita darbošanos un trimdas 
politiskās darbības attīstības tendences 
un to izmaiņas laikā no Otrā pasaules 
kara līdz Latvijas neatkarības faktiska-
jai atgūšanai 1991. gada 21. augustā.

Attiecīgi tematiski krājumā publicē-
tie dokumenti iespējami plaši nosedz vi-
sus galvenos notikumus trimdas politis-
kajā darbībā ar mērķi veicināt Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanu šajā 
laika periodā: dažādas trimdas politis-
kās akcijas, trimdas reakciju uz Baltijas 

valstīm nozīmīgiem notikumiem starp-
tautiski vai mītnes zemē, kā arī ikdienas 
politiskā lobija darbu. Krājumā tāpat ir 
mēģināts sniegt ieskatu arī ģeogrāfiski 
iespējami plašā trimdas kopienu darbī-
bā, ar dokumentiem raksturojot ne vien 
lielāko un aktīvāko, bet arī mazāku vai 
mazaktīvu, vai attālākās valstīs dzīvo-
jošu kopienu politiskās aktivitātes. Tā-
pat pievērsta uzmanība, lai krājumā ar 
dokumentu piemēriem būtu pārstāvēts 
visu galveno trimdas ar politisko darbī-
bu saistīto organizāciju veikums, tāpat 
arī kopīgi ar lietuviešiem un igauņiem, 
vai pat vēl plašāku organizāciju sastāvā 
veiktās politiskās darbības.

Darbs pie šī dokumentu krājuma sa-
stādīšanas ir ildzis septiņus gadus, gal-
venokārt tādēļ, ka trimdas vēstures un 
politisko aktivitāšu dokumentālās liecī-
bas ir izkaisītas pa visu pasauli tāpat, kā 
trimdas latvieši paši. Baltijas stratēģis-
ko pētījumu centra pētnieki dokumentu 
krājuma sagatavošanas gaitā apbraukā-
juši visas lielākās trimdas mītnes zemes 
(ASV, Austrāliju, Lielbritāniju, Zviedri-
ju, Vāciju, Jaunzēlandi, Venecuēlu u.c.) 
un atlasījuši piemērotus dokumentus 
gan mītnes zemju nacionālajos arhīvos, 
gan trimdas latviešu pašu veidotos un 
uzturētos arhīvos, gan trimdas orga-
nizāciju un to pēcteču organizāciju bi-
rojos un arī trimdas sabiedrisko darbi-
nieku vai viņu mantinieku personīgajās 
dokumentu kolekcijās. Protams, tā kā 
nav iespējams vienā krājumā atspogu-
ļot visu daudzo trimdas organizāciju 

daudzveidīgo darbību gandrīz piec-
desmit gadu garumā, šajā krājumā no 
daudzajiem tūkstošiem arhīvos atlasīto 
dokumentu ir iekļauti tikai paši nozīmī-
gākie un raksturīgākie dokumenti. Lie-
lākā daļa krājumā publicēto dokumentu 
iepriekš nav tikuši publicēti.

Kā apliecina krājumā iekļautā do-
kumentu izlase, trimdas darbības Lat-
vijas neatkarības idejas saglabāšanai 
visus garos trimdas gadus bija pār-
steidzoši daudzveidīgas, plašas un ak-
tīvas. Diemžēl par tām joprojām zinām 
ļoti maz, un trimdas vēsturē ir joprojām 
vairāk nepētītu, kā pētītu jautājumu.

Sastādītāji cer, ka šis krājums un 
tajā iekļautā informācija par trimdas 
dokumentu atrašanās vietām būs gan 
noderīgi pētniekiem, gan arī rosinās 
interesi par trimdas vēsturi kā tādu.

Kristīne Beķere,
LZA BSPC

Laikrakstam „Latvietis“

MLS vīriešu sastā-
dītā basketbola vienība 
ņēma dalību Melburnas 
Basketbola Savienības 
ziemas turnīrā C-Grādā. 
Spēles notika pirmdie-
nas vakaros Melbournas 

Sports and Aquatic Centre. MLS vie-
nība sastāv no gados jauniem spēlētā-
jiem, kā arī pāris veterāniem ar lielu 
pieredzi basketbolā.

Vienība sezonas beigās sasniedza 
finālu, kur satikās ar Carlton Stal-
lions. Spēle sakās ātrā tempā, un pus-
laikā MLS izvirzījās astoņus punktus 
priekšā. Otrā puslaikā MLS spēlētāji 
sāka pagurt, un punktu vadība sāka 
samazināties. Spēles pēdējās sekundēs 
Stallions bija vienu punktu priekšā, un 
tad ar tikai četrarpus sekundēm pali-
kušas spēlē viņi izpildīja neveiksmīgu 
metienu uz grozu, Oskars Graudiņš 
noķēra atlecošo bumbu, veikli to pie-
spēlēja Ķirps Andrejam, kuru viņš 
bez daudz domāšanas no pus lauku-
ma iemeta grozā, dodot uzvaru MLS 

vienībai 56-54. MLS punktu ieguvēji: 
Oskars Graudiņš – 16, Mičelis (Mit-
chell) Blāķis – 12, Leonīds Spilbergs – 
11, Maksis (Max) Bērziņš – 8, Andrejs 

Ķirps – 5, Andris Švolmanis – 4.
Dimis Pešudovs

ALSP vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

MLS Basketbolisti C-Grāda meistari
Uzvara pēdējās sekundēs

Priekšā no kreisās: Leonīds Spilbergs, Mičelis (Mitchell) Blāķis, Juris Misiņš 
un Maksis (Max) Bērziņš. Stāv: Kaspars Švolmanis, Andris Švolmanis, Oskars 
Graudiņš, Andrejs Ķirps un Ēriks Rozītis.
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„Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā“
Iznācis dokumentu krājums

Tālavs Jundzis grāmatas atvēršanā.
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Burvīgā piektdienas 
dienā, kad pēc ilgstoša-
jām lietavām visu Lat-
viju apmirdzēja saule, 
iekrāsodama lapu kokus 
pagaidām vēl pelēcīgi 
dzeltenīgos toņos, lai 
drīz pievienotu tiem ko-

šākas krāsas, bija jādodas cauri teju 
visai Latvijai, lai būtu klāt ļoti nozī-
mīgā kultūras notikumā – 22. sep-
tembrī Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejā atklāja izstādi At-
griešanās mājās. Tajā piedalījās māte 
Erna Bērziņa, arī Dzelme, arī Ķiku-
re (1906-2003) un divas viņas meitas – 
tekstilmāksliniece Inese Birstiņa un 
gleznotāja Dzidra Mičele (Mitchell). 
Izstaigājušas tālus jo tālus pasaules ce-
ļus, kas tecējuši uz Vāciju, pa Austrā-
liju un Kanādu, viņas satiekas mājās, 
kurp atvedušas gan saknes, gan māte, 
kas nu jau ir aizsaulē.

Ļaudoniete Erna Bērziņa daļu 
mūžu nodzīvojusi netālu no Madonas, 
bet, sava zīmēšanas skolotāja, glez-
notāja Jāņa Plases iedrošināta, dodas 
uz galvaspilsētu un iestājas Latvijas 
Mākslas akadēmijā. 1932. gadā ar ofor-
tu Daugava viņa beidz Riharda Zariņa 
vadīto Grafikas meistardarbnīcu.

Cik var spriest no reprodukcijas, 
vērienīgā diplomdarba ainava ir tverta 
no ļoti augsta skatupunkta, lai parādī-
tu Daugavas, mūsu likteņupes, plašo, 
rāmo plūdumu cauri Latvijai, mežu 
apaugušos krastus, varenos gubu mā-
koņus debesīs un garo plostu rindu. 
Jaušams, cik rūpīgi nostrādāts katrs 
vara plates kvadrātcentimetrs, radot 
poētiski romantisku dzimtenes tēlu.

Diplomdarbs atklāj, ka tās autorei ir 
Dieva dots talants stāstīt un rādīt, vajag 
tikai to attīstīt, taču tam neatliek daudz 
laika – pirmskara Latvijas mākslā viņa 
paspēj ierakstīt tikai pirmos burtus.

Pēc studijām seko skolotājas darbs 
Ilūkstes Valsts ģimnāzijā, laulības, 
kad viņa iegūst jaunu uzvārdu – Dzel-
me, tad jau došanās bēgļu gaitās Vā-
cijā un aizceļošana uz Austrāliju. Vā-
cijā tiek neatlaidīgi vingrināta roka 
un acs, darināti arī oforti un linogrie-
zumi. Pēckara gados zīmētas meitas, 
fiksējot viņas dažādos noskaņojumos 

un nodarbēs, arī 
māte un vīrs. Se-
višķi izceļami mā-
tes portretējumi, 
kuros ielikta visa 
mākslinieces sirds. 
Ar lielu precizitāti 
atveidotas Vācijas 
un Austrijas kalnu 
ainavas, kas pie-
saista ar reālās pa-
saules tiešamības 
attēlojumu.

Diemžēl vēlā-
kos gados grafi-
ķes dotumus Erna 
Bērziņa nevar tā-
lāk pilnveidot, tā-
dēļ viņa sāk rakstīt 
dzeju un stāstus, 
ko publicē ar uz-
vārdu Ķikure, go-
dinot savu vecāku 
mājas Ļaudonā, Aiviekstes krastos. 
Tagad ar meitu gādību viņas arhīvs 
nonācis Madonā.

Tagad mājās atgriezusies ne tikai 
māte, bet arī viņas abas meitas. Kā 
šķiet, viņas visas trīs kopā nav uzstā-
jušās vienā izstādē. Šī ir pirmā reize, – 
tas vien jau ir notikums.

Vecākā meita Inese dzimusi vēl 
Latvijā. Viņa studējusi franču filoloģi-
ju, bet tekstilmākslai pievērsusies tikai 
Kanādā 70.gados, sākumā auž, pēc tam 
aizraujas ar vilnas filcēšanu. Šī tehnika 
noved pie tā, ka Inese Birstiņa sāk ra-
dīt cilvēku figūras telpā un ar tām ie-
gūst augstu novērtējumu. Madonā tās 
atrodamas visās četrās izstāžu zālēs, 
papildinot mātes un māsas Dzidras 
zīmējumus un gleznas. Telpā izkārto-
tās figūras stāsta par transformēšanos, 
pārveidošanos. Varbūt var teikt, ka 
Ineses Birstiņas darbi ir par tapšanu, 
par pašu tapšanas procesu, par to, kā 
kaut kas rodas. Māksliniece neko tieši 
nepasaka, viņa tikai dod mājienu, pārē-
jais jāizdara skatītājam pašam, ņemot 
palīgos savu dzīves pieredzi un garīgo 
pasauli. Taču, kā mēs arī zinām, māks-
linieks visbiežāk tikai rada, nedomājot 
par kādiem noteiktiem mērķiem. Tādā 
gadījumā Inese Birstiņa varbūt ataino 
pašu radīšanas procesu, ir Dieva vietā 
tajās nozīmīgajās dienās, kad Viņš ra-
dīja pasauli un cilvēku?

Savukārt jaunākā māsa Dzidra 
Mičele (Mitchell) studējusi glezniecī-
bu, ar to arī visu laiku nodarbojusies. 
Par savu mākslu viņa saka: „Mani 
nodarbina doma palīst cilvēkam zem 
ādas viņa esamības mirklī, kailums 
kā eksistences jautājums, laika sprīdis 
starp jūtām un rīcību, kas nenovēršami 
sekos. Šis ir iespējamības acumirklis… 
jebkuram vīrietim vai sievietei.“ Kā re-
dzams, viņām, abām māsām, patiesībā 
ir viena un tā pati tēma – izzināt pašu 

veidošanās, radīšanas brīdi. Kādam var 
likties, ka mākslinieces forma ir pavir-
ša, steidzīga, nenoteikta, taču Dzidras 
Mičeles gadījumā šādā formā arī atklā-
jas viņas domas kustība no kaut kā uz 
kaut ko noteiktu, taču kas tas noteik-
tais īsti ir, to, lūk, arī pati autore dro-
ši vien nezina. Varbūt viņa pat negrib 
zināt, tikai attēlot šo ielīšanu citā ādā.

Līdz ar izstādi tika atklāta Ma-
donas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja sarūpētā grāmata, kas veltīta 
ļaudonietei Ernai Bērziņai, Dzelmei, 
Ķikurei Atgriešanās mājās, pirmo 
reizi atklājot Latvijas mākslas cienītā-
jiem viņas mazzināmās daiļrades lap-
puses, papildinot paskopo stāstījumu 
ar viņas dzejas rindām un fotogrāfijām 
un atklājot vēl vienas dzimtas drama-
tiskās lappuses 20. gadsimtā. Un tādu 
ir daudz. Varbūt pat katra.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Satikšanās mājās kopā

Dzidra Mičele (Mitchell). „Vēstījums“. 2007.
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Inese Birstiņa. Trio. 80. gadi
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16. septembrī Kol-
kas Tautas namā notika 
Baibas Šuvcānes grā-
matas Lībiešu krasts at-
vēršanas svētki.

Z ie m e ļ k u r z e m e s 
lībiešu jūrmala visus 

padomju varas okupācijas gadus bija 
savā ziņā izolēta no pārejās Latvijas. 
Tā bija savrupa un noslēgta pasaule, 
kas atradās kaut kur tālu nomaļus, pa-
rastam cilvēkam nesasniedzamā vietā. 
Atgūstot Latvijas valsts neatkarību 
1991. gadā, Lībiešu krasts atkal atgrie-
zās mūsu valsts dzīves apritē.

Būdams daudzus gadus nepieej-
ams, Lībiešu krasts ir saglabājis zinā-
mu romantikas un noslēpumainības 
noskaņu. Cilvēki mūsdienās tiecas ap-
meklēt šo vietu, vēlēdamies sameklēt 
lībisko līdz šim maz iepazītajā lībiešu 
jūrmalā un tās piekrastes ciemos.

Nepieciešamība saglabāt informāci-
ju par lībiešu kultūras telpu Ziemeļkur-
zemē un popularizēt lībiešu kultūrvēs-
turisko mantojumu, veicināt izpratni par 
lībiešu tradicionālo dzīvesveidu, etnisko 
identitāti un tradīcijām bija Baibas Šu-
vcānes galvenais virzītājspēks grāmatas 
veidošanā. Pasaule strauji mainās, un ir 
būtiski saglabāt liecības par aizgājušo 
laiku nākamajām paaudzēm.

Grāmata Lībiešu krasts sniedz pār-
skatu par lībiešu tradicionālo dzīvesvei-
du 19. – 21. gadsimtā Ziemeļkurzemes 
lībiešu jūrmalas ciemos. Par lībiešu jūr-

malu uzskata div-
padsmit ciemus: 
Lūžņu, Miķeļtor-
ni, Lielirbi, Jaun-
ciemu, Sīkragu, 
Mazirbi, Košragu, 
Pitragu, Saunagu, 
Vaidi, Kolku un 
Melnsilu, kas iz-
vietojušies Baltijas 
jūras un tās Rīgas 
līča piekrastē. Šeit 
kompaktā teritori-
jā vēl 20. gadsimtā 
dzīvoja lībiešu ko-
piena, kuras sazi-
ņas līdzeklis ikdienā bija lībiešu valoda. 
Šai darbā minētajiem ciemiem piepulci-
nāti arī Oviši, kur lībiešu valoda skanēja 
vēl 19. gadsimta vidū.

Grāmatā stāstīts par katru lībiešu 
ciemu, uzsverot attiecīgā ciema galve-
nās dabas un kultūrvēsturiskās īpatnī-
bas. Lasītāji var iepazīt nozīmīgākās 
lībiešu kultūras personības, bez kurām 
lībiešu valodas un kultūras attīstība būtu 
grūti iedomājama. Publicētas arī lībiešu 
ciemu iedzīvotāju atmiņas par tradicio-
nālo dzīvesveidu un ieražām savā ciemā, 
lībiešu folkloras paraugi. Darbā var uz-
zināt par katra ciema dzīvi mūsdienās.

Baibas Šuvcānes kultūrvēsturiskais 
ceļvedis aizvedīs uz noslēpumaino un 
romantisko Lībiešu krastu. Kopā izstai-
gāsim krastu no Ovišiem līdz Melnsi-
lam, iepazīsim ciemus, tradīcijas, seno 

dzīvesveidu, lībiešu dzimtas, stiprās 
sievas un vīrus, to raksturus, ieklausīsi-
mies nostāstos par zilajām govīm, salt-
kurpjiem un vilkačiem, Trommela pils 
laupītājiem un veco Taizelu, ieelposim 
spirdzinošo jūras gaisu, mūžīgi mainī-
gos Kolkasraga vējus, izstaigāsim me-
žus, purvus un skaistās pludmales un 
izbaudīsim mūsdienu sniegtās iespējas.

Grāmata turpina Valdas Marijas Šu-
vcānes un Baibas Šuvcānes jau iepriekš 
izdoto grāmatu – Lībiešu ciems, kura 
vairs nav (2002), Lībiešu folklora (2003), 
Mazirbe – mazs ciems jūrmalā (2006), 
Senais lībiešu ciems Kolka (2010), Lībie-
šu krasta stāsti (2012), Sauc par Vaidi 
mūsu ciemu (2015) – stāstus un pētīju-
mus par Ziemeļkurzemes jūrmalu.

Baiba Šuvcāne
Laikrakstam „Latvietis“

Amerikas latviešu apvienības jaunums
Publicē Latvijas valsts 100 gades pasākumiem veltītu mājas lapu

Atzīmējot tuvojošos 
Latvijas valsts simtgadi, 
Amerikas latviešu ap-
vienība publicējusi jaunu 
Latvijas valsts simtgades 
svinībām veltītu mājas 
lapu www.latvia100usa.

org, kurā atrodama gan informācija 
par dažādiem simtgades sarīkojumiem 
ASV, gan idejas, kā citādi atzīmēt šo 
nozīmīgo Latvijas valstiskuma jubileju.

„Latvijas valsts simtgadei veltītās 
mājas lapas izveides mērķis ir mudināt 
ASV dzīvojošos tautiešus piedalīties 
Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā,“ 
skaidro ALA Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupe. Viņa uzsver, ka mājas la-
pas saturs veidots divās valodās – gan 
latviešu, gan angļu – tā, lai tas uzru-
nātu ne tikai sabiedriski aktīvos latvie-
šus, bet arī tādus, kuri nerunā latviešu 
valodā un ikdienā latviešu sabiedriskā 
dzīvē nepiedalās. „Šī mājas lapa ir 
domāta gan Amerikas latviešiem, gan 
viņu nelatviešu dzīvesbiedriem un ci-
tiem interesentiem,” piebilst L. Ejupe.

ALA Kultūras nozares vadītāja ai-

cina interesentus, pirmkārt, ieskatīties 
jaunizveidotajā mājas lapā, un, otrkārt 
un vēl svarīgāk, piedalīties Latvijas 
valsts simtgades atzīmēšanā. L. Ejupe 
atzīmē, ka mājas lapā atrodama infor-
mācija ne vien par dažādiem pasāku-
miem ASV, bet arī virkne citu ideju, kā 
atzīmēt Latvijas valsts simtgadi savā 
centrā vai ģimenē. Kā dažus piemērus 
viņa min iespēju iegādāties un valkāt 
ALA izgatavotos Latvijas simtgades 
kreklus, rīkot savā pilsētā dažāda veida 
zibakcijas, iestādīt ziedus vai izskriet 
maršrutu Latvijas kontūrās. Tāpat 
L. Ejupe ierosina rīkot atvērto durvju 
dienas savos centros, organizēt latviešu 
filmu demonstrēšanu vietējā skolā vai 
universitātē, mudināt vietējās bibliotē-
kas vai muzejus rīkot ekspozīcijas, kas 
būtu veltītas Latvijas vai visu trīs Bal-
tijas valstu neatkarības simtgadei utml.

Kā skaidro ALA priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, ALA par vienu no galvena-
jiem mērķiem saistībā ar Latvijas valsts 
simtgadi ir izvirzījusi uzdevumu palī-
dzēt celt Latvijas atpazīstamību ASV. 
Lai to īstenotu, ALA aicina latviešus 

pēc iespējas plaši popularizēt Latviju, 
stāstot par Latvijas vēsturi un tās kul-
tūru un sasniegumiem Amerikas sa-
biedrībai. Kā viens no ALA atbalstītiem 
projektiem šī mērķa īstenošanai ir šogad 
26. oktobrī Čikāgā plānotā konference 
Spotlight Latvia (www.spotlightlatvia.
com), kuras ietvaros Latvijas lielākie un 
inovatīvākie uzņēmumi prezentēs savus 
piedāvātos produktus un pakalpojumus, 
kā arī ekonomiskās sadarbības iespējas 
starp Latviju un ASV. Tāpat ALA sadar-
bībā ar kustību Red Jackets un ar Lat-
vijas Kultūras ministrijas atbalstu šogad 
piedāvā iespēju latviešu centros izstādīt 
izstādi angļu valodā par Latvijas spilgtā-
kajiem eksporta zīmoliem un talantiem.

„Latvijas valsts simtgade ir no-
zīmīgi svētki mums visiem, kas ļauj 
mums apzināties savu piederību Lat-
vijai un dot savu ieguldījumu Latvijas 
atpazīstamības veicināšanā pasaulē,“ 
akcentē P. Blumbergs. „Aicinu ikvienu 
piedalīties šī mērķa īstenošanā,“ aici-
na ALA priekšsēdis.

Ilze Garoza
Laikrakstam „Latvietis“

Grāmata „Lībiešu krasts“
Pārskats par lībiešu tradicionālo dzīvesveidu

No kreisās: Anita Andersone, Baiba Šuvcāne, Anna Žīgure.
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Sveiki, mīļie vanagi un vanadzes!
Pāris rindiņās mēģināšu ieskicēt 

savas gaitas Daugavas Vanagos un 
manā personīgajā dzīvē, kā arī par 
iemesliem, kāpēc gribu kandidēt DV 
priekšsēža amatam.

DV iestājos studiju gados Zviedrijā 
pulkveža Lobes laikā. Taču īsti aktīvs 
organizācijā kļuvu 90.tajos gados Vā-
cijā, kur mani iesaistīja galvenokārt 
Imants Balodis. DV Vācijā valdē esmu 
bijis sekretārs, kultūras nozares vadī-
tājs, prezidija loceklis.

Esmu apbalvots ar DV krūšu nozī-
mi zeltā.

Kandidēt vēlos tāpēc, ka esmu 
pārliecināts: DV CV funkcija ir būt 

par veiksmīgu koordinatoru starp DV 
zemēm, nevis – lai tēlotu kaut kādu 
virsvaldi, kas citiem teiktu, kā pareizi 
dzīvot. Tas tad arī ir mans galvenais 
mērķis, būt par šādu koordinatoru.

Par mani personīgi. Man ir viens 
dēls Kristaps Grasis, kurš ir Eiropas 
Latviešu Apvienības (ELA) priekš-
sēdis un PBLA valdes loceklis. Man 
ir trīs mazdēli, kuri veiksmīgi pierā-
da, ka arī ceturtajā paaudzē var sa-
glabāt latviskumu. Esmu precējies 
ar žurnālisti Ievu Freinbergu, kas 
arī ir aktīva DV Vācijā valdē. Patlaban 
viņa strādā pie Laiks. Telpa. Ļaudis. 
nākamā sējuma.

Ja mani ievēlēs, es katrā ziņā pa-

likšu DV Vācijā biedrs.
Austris Grasis

DV priekšnieka vēlēšanas (2)
Austra Graša vēstule

Daugavas vanagu organizācija at-
rodas krustcelēs. Daudz ir palīdzēts 
Latvijā aprūpes ziņā, kā arī DV trimdas 
zemēs Daugavas vanagi ir palīdzējuši 
saturēt kopā mūsu tautu. Bet ko tālāk? 
DV biedri noveco, un skaits samazinās; 
mums vajag skaidru nākotnes perspek-
tīvu. Ir jādomā uz priekšu par vismaz 
nākošiem desmit gadiem, lai Daugavas 
Vanagi paliktu būtiski nozīmīga orga-
nizācija Latvijā un trimdas zemēs.

Vispirms par trimdas zemēm, kur 
jaunā diasporā ir jāsatur latviskums; 
un Daugavas vanagi ar saviem īpa-
šumiem un ienākumiem to pašlaik 
var darīt – atbalstot skoliņas, svinī-
gos atceres sarīkojumus un kultūras 
pasākumus. Mums ir tā pieredze, kā 
latviskumu saglabāt, jo neviens cits to 
nedarīs. Tomēr, mums ir jāturpina at-
balstīt leģionārus, kā arī tos projektus 
un pasākumus Latvijā, kas atgādina 
sabiedrībai par Latvijas okupācijas lai-
kiem. DV zemēm jau tagad vajadzētu 
padomāt par nākotni, kad nekustamie 
īpašumi nebūs vairs svarīgi; vajadzētu 
nodrošināt, lai vērtības tiek pamazām 
pārvestas uz Latviju DV mērķu īste-
nošanai, jo tāda noteikti būtu bijusi 
DV dibinātāju un biedru vēlme, kas 
pamatā šādas vērtības radīja. Tāpat, 
kad nodaļas likvidējas, vajadzētu dot 
iespēju biedriem, kuri grib palikt Dau-
gavas vanagos, lai viņi kādā veidā var 
pievienoties zemes valdes struktūrai 

un turpināt ņemt līdzdalību DV darbā. 
Arī ārzemēs ir vēl leģionāri, kuri nav 
Daugavas vanagos, kā arī ir trūcīgos 
apstākļos dzīvojošie latvieši; tos vaja-
dzētu apzināt un dot palīdzību iespēju 
robežās.

Latvijā Daugavas vanagiem ir cita 
loma. Mēs dzīvojam vienīgā valstī pa-
saulē, kur Latviešu valoda ir oficiālā 
valsts valoda. Latviskuma saturēšana 
notiks tik un tā, bet daudzreiz redzam 
patriotisma trūkumu. Mūsu prioritātei 
ir jābūt jaunieši un patriotiskā audzi-
nāšana, jo tas ir nākotnes kapitāls, kas 
pilnībā saskan ar DV mērķiem, ideju 
un darbības principiem; diemžēl tas 
bieži pietrūkst, jo notiek citādas jau-
niešu izklaides. Tomēr, skolās, visvai-
rāk laukos, ir vēl skolotāji un skolēni, 
kuri tic, ka viņi var ko dot Latvijai, ne 
tikai ņemt. DV Latvijā un citām zemes 
valdēm ir jāatbalsta DVL nodaļas, lai 
tās iesaistās ar vietējām skolām, stās-
tot par vēsturi un atbalstot jaunatni/
vanadzēnus, jo tā ir Latvijas nākotne. 
Uzsvars ir jāliek uz cilvēkiem; plašā-
kai sabiedrībai ir jāsniedz informā-
cija, lai tā saprastu, ka tie kas mūsu 
traģisko vēsturi nepazīst, būs spiesti 
paši to atkārtoti piedzīvot. Jāatbalsta ir 
arī leģionāru un Nacionālo partizāņu 
cīņu vietu piemiņas pasākumi, lai tie 
kļūtu par svinīgo atceres pasākumu 
tradīcijām. Jāturpina atbalstīt leģionā-
ri, invalīdi un daudzbērnu ģimenes ar 

ziedojumiem un apmeklējumiem.
Ja es tikšu ievēlēts, tad mēģināšu 

savest kopīgā darbībā tās frakcijas, ku-
ras ir parādījušās Daugavas Vanagos. 
Ar labestību un klausoties citu vie-
dokļus, mēs varam daudz ko sasniegt. 
Statūti mums ir kopējie, un, ja situā-
cija mainās, tad arī tos var mainīt pēc 
debatēm. Mums vajag visām darbībām 
būt godīgām un caurspīdīgām. Tādēļ 
vajag DV CV pārstāvniecības, DV CV 
prezidija, DV Centrālās valdes un DV 
mēnešraksta efektivitātes novērtēšanu 
un pēc vajadzības to uzlabošana.

Ar manu administratīvo un finan-
siālo pieredzi es varu to panākt, ja 
Daugavas vanagu biedri mani atbalstīs. 
Mans CV ir pievienots vēlēšanu lapai.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Gunārs Spodris

DV priekšnieka amata kandidāts

DV priekšnieka vēlēšanas (1)
Gunāra Spodra manifests

Gunārs Spodris.

Austris Grasis.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $60.
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PBLA ir organizācija, kam arvien 
rūpējusi Latvijas drošība un ekono-
miskā attīstība, latviešu valodas, kul-
tūras un identitātes saglabāšana di-
asporā, un par paveikto un vēl iecerēto 
šajās jomās izvaicāju ilggadējo PBLA 
valdes priekšsēdi Jāni Kukaini.

Dace Kokarēviča: Kopš Latvijas 
neatkarības atgūšanas PBLA misija 
arvien bijusi pievērst savu mītnes zem-
ju politiķu uzmanību Latvijas drošības 
situācijai, un īpaši daudz ir darījusi 
Amerikas Latviešu apvienība (ALA).

Jānis Kukainis: Amerika ir vie-
nīgais īstais Latvijas drošības garants. 
Mēs, ASV dzīvojot kā ASV pilsoņi un 
būdami politiķu vēlētāji, varam ietek-
mēt procesus. Es varu iet uz Senātu 
vai Kongresa apakšpalātu un tikties ar 
savu  kongresmeni vai viņa biroja cil-
vēkiem, izklāstīt viedokli, gan runājot 
ar viņiem, gan rakstot vēstules. Esmu 
personīgi šogad divas reizes ticies 
ar savu kongresmeni Fredu Aptonu. 
ASV senators Gerijs Pīters ir piedalī-
jies vietējo latviešu biedrību rīkotajās 
tikšanās reizēs Kalamazū un Detroitā. 
Es dzīvoju Mičiganas štatā. Kopā ar 
Latvijas goda konsulu Mičiganā Andri 
Lāci uzturam regulārus kontaktus ar 
Mičiganas nacionālo gvardi jeb ze-
messardzi. Tā jau kopš 1993. gada ir 
Latvijas Bruņoto spēku atbalstītāja. 
Latvijas karavīri regulāri brauc apmā-
cībās uz Mičiganu. Augustā Latvijas 
bruņoto spēku virspavēlnieks ģene-
rālis Juris Kalniņš tikās ar tautiešiem 
Kalamazū Latviešu biedrībā.

PBLA aktīvi seko līdzi procesiem, 
saistībā ar notikušajām izmaiņām 
ASV administrācijā. Februārī  nosūtī-
ju personīgu vēstuli ASV prezidentam 
Donaldam Trampam, vēršot uzmanī-
bu uz Krievijas agresiju Austrumei-
ropā un nepieciešamību stiprināt ASV 
lomu NATO ietvarā un Baltijas valstu 
aizsardzībā.

Uzskatu, ka Baltijas drošība ir uz-
labojusies, jo ASV aizsardzības bu-
džets ir palielināts un aizsardzības un 
ārlietu ministrijas vada ļoti kompeten-
ti cilvēki, kas bez ilūzijām izprot dro-
šības situāciju pasaulē un Baltijā.

PBLA turpinās saskaņot savu rī-
cību Latvijas drošības jautājumos 
ar Amerikas Latviešu apvienību un 
Latvijas Nacionālo apvienību Kanā-
dā (LNAK). Kanādā daudz Latvijas 
labā ir paveicis kādreizējais PBLA 
priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš un LNAK 
priekšsēdis Andris Ķesteris. Tagad 
Latvijā dien NATO karavīru bataljons 
no Kanādas.

Dace Kokarēviča: Savulaik iero-
sinājāt rīkot Pasaules latviešu ekono-
mikas un inovāciju forumu (PLEIF), 
nu jau notikuši trīs – divi Latvijā un 
viens pērn decembrī Austrālijā. Kur 
rīkosit nākamos?

Jānis Kukainis: Austrālijas fo-
rums pulcēja apmēram 75 dalībniekus 
no septiņām valstīm, toskait piedalījās 
latvieši no Honkongas, Singapūras. 
Nākamgad forums notiks atkal Lat-
vijā, šoreiz nevis Rīgā, bet Valmierā. 
Mana vietniece Kristīne Saulīte jau ir 
apmeklējusi Valmieru un Cēsis, un tur 
ir liela ieinteresētība darboties.

Bet tuvākais sarīkojums būs 
26. oktobrī Čikāgā, kur norisināsies 
konference Spotlight Latvia, lai iepa-
zīstinātu Amerikas uzņēmējus ar biz-
nesa sadarbības iespējām ar Latviju. 
Šī konference būs kā PLEIF atzars. 
Tajā Latvijas lielākie un inovatīvākie 
uzņēmumi prezentēs savus produktus 
un pakalpojumus, kā arī tiks pārrunā-
tas ekonomiskās sadarbības iespējas 
starp Latviju un ASV. Konference 
notiek galvenokārt par ASV latviešu 
ziedotiem līdzekļiem – naudu ir zie-
dojis advokātu firmas īpašnieks Ēriks 
Blumbergs, Galenieku ģimene, tāpat 
pēc Latvijas goda konsula Čikāgā Ro-
berta Blumberga mudinājuma daudzi 
korporācijas Lettgalia locekļi.

Es arī tur pielieku savu roku, jo pa-
zīstu daudzus Amerikas biznesa cilvē-
kus un aicinu viņus piedalīties. Mans 
brāļadēls Jānis Aleksandrs Kukainis 
vada vienu no uzņēmuma Amazon.
com departamentiem, kur strādā dau-
dzi tūkstoši cilvēku.

Spotlight Latvia notiks prestižas 
viesnīcas konferenču zālē, un tas no-
zīmē – Latvija ir prestiža valsts, un 
dalībnieki ir prestiži cilvēki. Roberts 
Blumbergs jūnijā bija atbraucis uz 
Latviju un Ārlietu ministrijā stāstīja 
Latvijas uzņēmējiem par to, kā sevi 
iepazīstināt ar ASV uzņēmējiem. Ne-
vajag domāt, ka pēc vienas konferen-
ces uzreiz būs līgumi un pasūtījumi. 
Nē, sadarbības veidošana ir ilgtermiņa 
process, vispirms jāiepazīstas ar cilvē-
kiem, piemēram, inženieris satiekas ar 
fiziķi, ķīmiķi, mārketinga speciālistu, 
apspriež ideju, domā, kā to virzīt tālāk. 
Latvijā, manuprāt, cilvēki bieži tēlo, 
ka viņi jau visu zina (varbūt tā ir kāda 
mazvērtības kompleksa izpausme?). 
Nē, ir jāsaprot, ka pasaule ir pilna ar 
pulka gudrākiem cilvēkiem nekā esi 
pats, un, ja nezini, tad jājautā. Un pie 
sadarbības veidošanas priekšnoteiku-
miem pieder arī tas, ka arvien jāsmai-
da, jāvaicā How are you?*, kaut arī tev 
būtu pilnīgi vienalga, kā šim cilvēkam 
klājas.

Dace Kokarēviča: PBLA valdes 
sēdes atklāšanas reizēs bieži ticis pie-
minēts atbalsts Latvijas Okupācijas 
muzejam.

Jānis Kukainis: PBLA ir lielā-
kā ziedotāja no organizācijām Latvi-
jas Okupācijas muzejam – pavisam 
no tautiešiem ārzemēs kopš Latvijas 
Okupācijas muzeja izveides ziedoti 

9,5 milj. dolāru, no tiem 5 milj. ir nā-
kuši no ASV un 3,5 milj. – no Austrā-
lijas.

Dace Kokarēviča: Zinām, ka di-
aspora gatavojas plaši svinēt Latvijas 
simtgadi, un simtgades zīmē jau notika 
ASV latviešu Dziesmu un deju svētki 
Baltimorā šovasar. 

Jānis Kukainis: PBLA pārstāv-
niecības vadītājs Latvijā Jānis Ander-
sons turpina pārstāvēt PBLA un tās 
dalīborganizācijas Latvijas Simtgades 
rīcības komitejā. Gada sākumā Kultū-
ras ministrija izsludināja konkursu par 
simtgades pasākumu norisi diaspo-
ras mītnes zemēs par kopējo summu 
300 000 eiro uz trim gadiem – pa simt 
tūkstošiem katru gadu. PBLA startēja 
konkursā ar kopēju visu dalīborgani-
zāciju piedāvājumu un vinnēja.

Simtgades projektos pāri par 20 
projektiem ir katru gadu, kopā trīs 
gados iecerēts īstenot vairāk nekā 60 
projektus. Pieminēšu dažus, piemē-
ram, šogad viens no lieliem projektiem 
bija Latvijas pēdas pasaulē – portāls 
www.latviesi.com veido informatīvu 
sēriju par ievērojamiem latviešiem 
pasaulē, kas viņi bijuši, kur dzīvojuši. 
Rudenī Zviedrijā būs Eiropas Latviešu 
reģionālie kultūras svētki. Nākamgad 
Amerikas Latviešu apvienība kopā ar 
Baltijas Studiju apvienību jeb AABS 
(Association for the Advancement of 
Baltic Studies) un Latvijas vēstniecību 
ASV rīkos konferenci Stenforda Uni-
versitātē par Baltijas valstu simtgadi. 
Ar to tiks atzīmēta Baltijas Studiju 
apvienības jeb AABS pastāvēšanas 
piecdesmitgade. Arī Brazīlijas latvie-
ši vēlas panākt, lai 2018. gada 18. no-
vembrī Brazīlijas pasts laiž klajā Lat-
vijas simtgadei veltītu pastmarku. No 
Austrālijas latviešu teātris brauks uz 
Latviju parādīt savu veikumu.

Lai atbalstītu tās programmas un 
pasākumus, kas Amerikā ir saistīti 
ar Latvijas simtgades svinībām, ALA 
nolēma izveidot ALA Latvijas simt-
gades fondu, kā arī aicina latviešus 
pēc iespējas plaši popularizēt Latviju, 

„Globālais, tomēr latvietis“
Intervija – Jānis Kukainis: „Baltijas drošība ir uzlabojusies.“

 
Turpinājums 13. lpp.

Jānis Kukainis PBLA valdes sēdes svi-
nīgajā atklāšanā.
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1) pateicas bijušajam 
Latvijas valsts prezi-
dentam Valdim Zatle-
ram, ārlietu ministram 
Edgaram Rinkēvičam, 
aizsardzības ministram 

Raimondam Bergmanim, kultūras mi-
nistrei Dacei Melbārdei, izglītības un 
zinātnes ministram Kārlim Šadurskim 
un Ārlietu ministrijas Speciālo uzde-
vumu vēstniekam Atim Sjanītam par 
dalību PBLA gadskārtējās valdes sē-
des atklāšanā un Latvijas Republikas 
Ministru prezidentam Mārim Kučins-
kim par rakstisko apsveikumu;

2) pateicas PBLA Kultūras fonda 
priekšsēdim Jurim Ķeniņam par izci-
li noorganizēto PBLA sēdes ieskaņas 
koncertu Sarunas ar dzimteni Rīgas 
Domā un māksliniekiem Ievai Paršai, 
Kristīnei Adamaitei, Artim Sīmanim, 
Jurim Ķeniņam, kā arī jaundarbu au-
toriem Rihardam Dubram un Lolitai 
Ritmanei;

3) izsaka atzinību Latvijas Uni-
versitātes Diasporas un migrācijas pē-
tījumu centram un tā direktorei Intai 
Mieriņai par pētījumiem, kas veicina 
Latvijas valdības un sabiedrības sa-
pratni par diasporas vajadzībām;

4) izsaka atzinību biedrībai Ar 
pasaules pieredzi Latvijā par iesākto 
darbu – rīkot saietus un veicināt citas 
tīklošanās iespējas remigrējošo latvie-
šu jauniešu vienošanai, un par jauniz-
veidotās vietnes arpasaulespieredzi.lv 
uzstādīšanu;

5) izsaka atzinību Austrālijas Lat-
viešu 56. Kultūras dienu Melburnā, 
Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 un 
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un 
deju svētku ASV Rīcības komitejām 
par veiksmīgi noorganizētajiem svēt-
kiem;

6) pateicas Kultūras ministrijai, 
visām Latvijas valsts iestādēm un 
uzņēmumiem, kuri 2017. gada vasa-
rā nodrošināja diasporas jauniešiem 
prakses iespējas Latvijā un Amerikas 
Latviešu apvienībai par šīs program-
mas koordinēšanu un finansēšanu;

7) izsaka atzinību un pateicību 
Latvijas Republikas valdībai par Di-
asporas atbalsta līdzekļu palielināšanu 
un šo līdzekļu iekļaušanu Valsts pa-
matbudžetā;

8) izsaka atzinību Latvijas Re-
publikas valdībai par atbalsta līdzekļu 
diasporas izglītības projektiem dubul-
tošanu un to piešķiršanu 2018. gadam 
un aicina Latvijas Republikas valdību 
turpmāk līdzekļus šīm vajadzībām ie-
kļaut Valsts budžetā pastāvīgi;

9) iesaka visām PBLA dalīborga-
nizācijām sniegt informāciju savās 
mītņu zemēs par to, kā pieteikties Lat-
vijas valsts finansiālajam atbalstam di-
asporas aktivitātēm;

10) aicina Amerikas Latviešu ap-
vienību, Latviešu Nacionālo apvienību 
Kanādā un Eiropas Latviešu apvienī-
bu darīt visu iespējamo, lai turpinātu 
ASV, Kanādas un Eiropas Savienības 
valstu militāro spēku līdzdalību Balti-
jas valstu drošības stiprināšanā;

11) nosoda Krievijas agresīvo po-
litiku, dezinformācijas kampaņas un 
militārās mācības, kas vērstas uz visas 
pasaules un sevišķi Baltijas un Aus-
trumeiropas valstu brīvības un demo-
krātisko procesu destabilizēšanu;

12) atbalsta ASV, Eiropas Savienī-
bas un citu rietumvalstu sankciju tur-
pināšanu pret Krieviju;

13) atzinīgi novērtē Kultūras minis-
trijas atbalstu Latvijas okupācijas mu-
zeja Nākotnes nama celtniecības pro-
jektam un aicina Latvijas valdību gādāt, 
lai muzeja rekonstrukcija un Nākotnes 
nama piebūve tiktu savlaicīgi pabeigta;

14) atzinīgi novērtē Latvijas val-
dības centienus veicināt ekonomiskos 
sakarus starp Latvijas uzņēmumiem 
un diasporas uzņēmējiem un īpaši at-
zīmē Latvijas Goda konsula Čikāgā 
Roberta Blumberga, Amerikas Lat-
viešu apvienības un citu atbalstītāju 
iniciatīvu, rīkojot tādus nozīmīgus pa-
sākumus, kā Spotlight Latvia Čikāgā 
2017. gada 26. oktobrī;

15) apstiprina nākamā Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovācijas fo-
ruma rīkošanu Valmierā 2018. gada 
jūnijā, izsaka pateicību Latvijas Re-
publikas Ministru prezidentam Mā-
rim Kučinskim, ārlietu ministram 
Edgaram Rinkēvičam, ekonomikas 
ministram Arvilam Ašeradenam un 
kultūras ministrei Dacei Melbārdei, 
Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūrai, Latvijas tirdzniecības un rūpnie-
cības kamerai par izteikto atbalstu šim 

forumam, un aicina arī citas Latvijas 
Republikas valdības iestādes, ieskaitot 
VID, tajā piedalīties un atbalstīt;

16) atkārtoti pateicas Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijai un 
Ārlietu ministrijai par PBLA iesaisti 
Latvijas valsts simtgades svētku plā-
nošanā un izsaka pateicību PBLA da-
līborganizācijām par aktīvu iesaistīša-
nos svētku sagatavošanā un svinēšanā 
Latvijā un savās mītņu zemēs;

17) atkārtoti mudina PBLA dalībor-
ganizācijas informēt un atgādināt par 
iespēju savās mītņu zemēs dzīvojošiem 
tautiešiem iegūt Latvijas pilsonību un 
aicina Latvijas valdību un Ārlietu mi-
nistriju aktīvi izmantot vēstniecību un 
konsulātu tīklu, popularizējot Latvijas 
pilsonības iegūšanas iespējas;

18) aicina visas PBLA biedru or-
ganizācijas sadarbībā ar vēstniecībām 
un konsulātiem gatavoties 13. Saeimas 
vēlēšanām 2018. gadā, apzināt vietējos 
centrus Vēlēšanu iecirkņu rīkošanai 
un uzsākt komisiju sastāvu veidošanu;

19) atbalsta PBLA Kultūras kon-
ferences rīkošanu Cēsīs 2019. gada 
30. septembrī un 1. oktobrī Latvijas 
valsts simtgades zīmē;

20) aicina Latvijas Republikas 
valdību iekļaut valsts pamatbudžetā 
finansiālo atbalstu Eiropas Vasaras 
skolas un jaunas Vasaras skolas Eiro-
pas valstu mītņu zemēs skolotājiem 
un lektoriem, līdzīgi, kā tas tiks darīts 
Garezera vasaras vidusskolai Miči-
ganā, ASV, Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolai Austrālijā un ASV rietum-
krasta vasaras vidusskolai Kursa;

21) aicina Latvijas valdību darīt 
visu iespējamo, lai mazinātu iedzīvo-
tāju aizbraukšanu no Latvijas, veici-
nātu dzimstību un celtu iedzīvotāju 
labklājību;

22) aicina PBLA vadību līdz 
2018. gada pirmā ceturkšņa beigām iz-
veidot stratēģisko plānu organizācijas 
darba turpināšanai nākotnē, un nodot 
šīs idejas valdes apspriešanai 2018. gada 
otrajā ceturksnī; nolemj veltīt speciālu 
darba kārtas posmu nākamajā valdes 
sēdē organizācijas darba izvērtēšanai, 
lai PBLA turpinātu pastāvēt un vienot 
latviešus un dalīborganizācijas visā pa-
saulē kopējam darbam Latvijas labā.

PBLA

PBLA valdes sēdē Rīgā 2017. gada septembrī
Pieņemtās rezolūcijas
Pasaules Brīvo latviešu apvienības valde, tiekoties no 2017. gada 27. līdz 29. oktobrim valdes sēdē Rīgā:

Lasītājas vēstule
Trimdas bērnu bērni

Mīļā Astrīda!
Paldies par „Trimdas bērnu bērniem“! Es lasu ar aiz-

raušanos. Šis vīrs 15. septembrī* ir nepārspējams!
H. Š.

Laikrakstam „Latvietis“

* Red. 15. septembra Laikraksta „Latvietis“ Nr.476 „Trim-
das bērnu bērni un mazbērni Latvijā (22); Trimdas bērnu 
bērns – Kārlis Streips.“
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Kapusvētkus svi-
nam, lai neaizmirstu un 
kopīgi pieminētu mūžī-
bā aizgājušos tuvinie-
kus, draugus un labda-
rus. Šo svētku rīkošana 
arhīvos ir minēta jau 

18. gadsimta beigu posmā un 19. gad-
simta sākumā. Kapsētas latviešu tautai 
ir svētvietas. Kapusvētki ir sena lat-
viešu tradīcija un svarīga mūsu kultū-
ras sastāvdaļa.

Toronto pilsētā kapsētu ir daudz, 
bet latvieši izmanto galvenokārt divas 
kapsētas: Jorkas (York) kapsētu, kur ir 
latviešu nodalījumi, un Holy Cross ka-
toļu kapsētu. Abas ir lielas un skaistas.

Sākuma gados Toronto pilsētā un 
tās tuvākajā apkaimē dzīvoja aptuve-
ni 12 000 tūkstoši latviešu. Tagad šie 
skaitļi ir sarukuši, un tomēr – arī šo-
gad dievkalpojums bija kupli apmek-
lēts.

Jorkas kapsētā kapusvētki ir To-
ronto latviešu kristīgo draudžu kopīgs 
dievkalpojums un notiek pirmajā vai 
otrajā septembra svētdienā. Šogad tie 
tika rīkoti 10. septembrī. Dievkal-

pojumu vadīšanā piedalās luterāņu, 
katoļu un baptistu pārstāvji. Tos rīko 
luterāņu draudzes. Šogad atbildīgā 
par dievkalpojumu bija Toronto Aus-
trumu draudzes mācītāja Dr. Anitu 
Gaide. Dievkalpojuma vadīšanā bez 
mācītājas Anitas Gaides vēl pieda-
lījās prāveste Ilze Kuplēna-Jūvar-
te (Ewart), prāvests emeritus Ivars 
Gaide un Sv. Jāņa draudzes mācītājs 
Ģirts Grietiņš. Ieceļošanas sākuma 

gados Kanādā bija septiņi latviešu 
katoļu garīdznieki. Tagad visi septiņi 
ir jau mūžības mājokļos. Katoļticīgos 
šajos dievkalpojumos tagad pārstāv 
Dr. Vilis Mileiko, Toronto baptistu 
draudzi reprezentē Vaira Gertnere.

Jauks pārsteigums: pirmo reizi 
Toronto latviešu Kapusvētku dievkal-
pojumā tika spēlētas dūdas! Dūdu spē-

stāstot par Latvijas vēsturi un tās kul-
tūru un sasniegumiem Amerikas sa-
biedrībai. Līdzekļus fondam vāks, gan 
pārdodot T-kreklus ar simtgades zīmi, 
gan piešķirot īpašas simtgades nozī-
mītes tiem, kas būs ziedojuši $300. No 
šī fonda, piemēram, sponsorēs folk-
grupas Imanta Dimanta un Draugi 
viesturneju daudzās ASV pilsētās. No 
fonda piešķirs naudu arī citiem projek-
tiem, taču ar nosacījumu, ka pieteicējs 
piedalās pats ar daļēju līdzfinansēju-
mu.

Domājot, kā amerikāņus ieintere-
sēt par Latviju, Linkolnas latvieši iece-
rējuši rupjmaizes cepšanas sacensības.

Pēc Amerikas Latviešu apvie-
nības kultūras nozares vadītājas un 
Latvijas simtgades pasākumu koordi-
natores ASV Līgas Ejupes iniciatīvas 
tapusi jauna Latvijas simtgades svinī-
bām veltīta mājas lapa – http://www.
latvia100usa.org/

Dace Kokarēviča: Tas ir liels brī-
nums, ka diasporas ceturtā paaudze 
runā latviski, man nesen sacīja PBLA 
izglītības padomes vadītāja Daina 
Grosa. Šis brīnums ir nerimtīgu pūli-
ņu rezultāts. Tomēr  kādas ir problē-
mas latviskās kultūras un identitātes 
uzturēšanā diasporā?

Jānis Kukainis: Galvenā problē-
ma ir asimilēšanās un tas, ka arvien 
mazāk runājam latviski. Šeit Latviešu 
valodas aģentūrai esmu teicis – galve-
nais, kas vajadzīgs bērniem diasporā, 

ir moderni latviešu valodas mācību lī-
dzekļi un tālmācība.

Saku paldies skolotājiem no Lat-
vijas, kuri brauc uz Garezera Vasaras 
vidusskolu, jo bez viņiem mēs nevarē-
tu tur uzturēt tik labu latviešu valodas 
līmeni. Mums ir svarīgi, lai skolotāji 
brauc regulāri vairākus gadus, jo tad 
viņi izprot situāciju un zina, ar kādām 
metodēm vislabāk mācīt.

Paldies Latvijas valdībai par ap-
ņemšanos turpmāk diasporas kultūrā 
un izglītībā ieguldāmos līdzekļus ie-
kļaut katru gadu bāzes budžetā. Pal-
dies arī par to, ka Latvijas valsts atbal-
stīs trīs vasaras vidusskolas – Kursu 
un Garezera vasaras vidusskolu ASV 
un Annas Ziedares Vasaras vidusskolu 
Austrālijā.

Vecākiem no Eiropas valstīm ir in-
terese iesaistīt bērnus skolēnu apmai-
ņas programmās Latvijas skolās uz 
vienu nedēļu vai mēnesi, un šo apmai-
ņas programmu varētu sākt nākamgad.

Dace Kokarēviča: Daļa no pēdē-
jos gados no Latvijas izbraukušajiem 
atrod ceļu uz organizācijām, ko apvie-
no PBLA. Kā šis jaunu spēku pieplū-
dums ir ietekmējis pašu PBLA?

Jānis Kukainis: Viņi atnāk pie 
mums, iedzīvojas un ir vērtīgi dalīb-
nieki. Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) kultūras fonda priekšsēde ir 
no Latvijas uz ASV pārcēlusies Sani-
ta Šūmane, tāpat informācijas nozarē 
darbojas Taira Zoldnere.

Bet vēlos pieminēt arī pretējo pro-
cesu – reemigrāciju. Ļoti svarīgi, ka 
ar PBLA atbalstu pērn novembrī tika 

sākta tīklošanās pasākumu sērija Ar 
pasaules pieredzi Latvijā, uz kuru 
aicināti jaunie profesionāļi, kuri pēc 
studiju un darba pieredzes ārzemēs at-
griezušies Latvijā. Viņi dalās savā pie-
redzē, kur bijuši, ko darījuši, kas viņus 
motivējis atgriezties un ar ko tagad 
nodarbojas Latvijā. Viņi ir ieinteresēti 
savu ārvalstīs gūto pieredzi dot Latvi-
jai. PBLA būtu jāturpina viņu izveido-
tajai bezpeļņas organizācijai palīdzēt, 
atvēlot telpas un minimālu finansiālu 
atbalstu.

Dace Kokarēviča: Iepriekš pirms 
Saeimas vēlēšanām PBLA ieteica vē-
lētājiem ārzemēs balsot par kādu no 
trim latviskajām partijām – „Vienotī-
bu“, Nacionālo apvienību un ZZS. Vai 
ir domāts, kā rīkosities nākamgad?

Jānis Kukainis: Noteikti PBLA 
kopā ar ALA – kā organizācijas, kam 
ir pilna laika atalgoti darbinieki un 
kuras tamdēļ var vairāk ko izdarīt, – 
vaicās visām partijām par viņu prog-
rammām (ieskaitot Saskaņu) un tās 
izplatīs, lai diasporas vēlētājiem būtu 
informācija, un viņi to var analizēt 
un izlemt. Mums kā organizācijām ir 
jābūt neitrālām. Man personīgi simpā-
tisks politiķis šķiet Bordāns.

Dace Kokareviča
Laikrakstam „Latvietis“

Publikāciju projektā 
„Globālais, tomēr lat-
vietis“ finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas 
fonds no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

„Globālais, tomēr latvietis“
Turpinājums no 11. lpp.

Dzīvie pie mirušajiem
Kapusvētki Toronto 2017

No kreisās: Vaira Gertnere, prāv. Ilze Kuplēna-Jūvarte (Ewart), Dr. Vilis Mi-
leiko, māc. Dr. Anita Gaide, māc. Ģirts Grietiņš un prāv. emeritus Ivars Gaide.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Mūžībā aizgājusi

VIJA STAUGA (dzim. ROZĪTIS)
dzimusi 15.08.1923. gadā Latvijā

mirusi 4.10.2017. gadā Melburnā, Austrālijā

Mīļā atmiņā piemin Māris (brālēns) un Aina Kučeri

✝
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Noslīgst klusi sirmā galva,
Mūža dusā aizejot.

Ar skumjām paziņojam, ka mūžībā aizgājis
bijušais Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) priekšsēdis

IGORS DORTIŅŠ
dzimis 1931. gada 15. janvārī, Rīgā
miris 2017. gada 5. oktobrī Sidnejā

Piederīgajiem –  Evgenijai, Vitālijam, Tamārai, Silvijai un Aldim – līdzjūtību izsaka
Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienība (ALMA)

Sirsnīgi pateicamies visiem – gan organizācijām, gan privātpersonām,
par izteikto līdzjūtību mūsu mīļā vīra un tēva

ARTŪRA BERĶA
aiziešanā aizsaulē. Ziedi, kartiņas un vēstules no tuvienes un tālienes mūs stiprināja mūsu bēdās 
un deva spēku izturēt, zinot, ka mūsu bēdas ir arī citu bēdas. Paldies Tēvam Pēterim Rozītim par 
messu katedrālē, Daugavas Vanadzēm par bēru mielastu DV namā, Stīgu kvartetam par skaisto 
mūziku katedrālē un DV vīru korim par kareivīgo dziesmu. Paldies arī priekšlaicīgi Andrejam 
Mežmalim, kurš kārtos Artūra pelnu apglabāšanu Lestenes karavīru kapos Latvijā. 

„Vienu vietiņu sev vēlos, kur kādreiz mierīgi
Tad varēšu es dusēt, par tēvu zemi klusēt,

Kas man tik dārga bij.“
      Sieva Regīna, dēls Imants

ar  sievu Ludmilu

guva būvinženiera zinātņu bakalaura 
grādu ar pirmās šķiras uzslavu (Ba-
chelor of Engineering (Civil) with Ho-
nours Class 1); Oskars Kārlis Mež-
gailis 2017. gada 14. jūlijā Austrālijas 
Nacionālajā universitātē (ANU) iegu-
va graduanta diplomu tieslietu praksē 
(Graduate Diploma of Legal Practice); 
Eliza Supe – 2017. gada septembrī Ņū-
kastles Universitātē ieguva daiļo māks-
lu bakalaura grādu (Bachelor of Fine 
Arts); Tyler Jane Vanags – 2016. gada 
17. decembrī Bond un Griffiths Uni-
versitātē Kvīnslandē ieguva bakalaura 

gradu starptautiskajā uzņēmējdarbībā 
un bakalaura grādu valdības un starp-
tautiskās attiecībās (Bachelor of Inter-
national Business and Bachelor of Go-
vernment and Internation Relations); 
Kristofers Aldis Zīds – 2017. gada 
11. maijā Sidnejas Universitātē iegu-
va komerczinātņu bakalaura grādu 
kvantitatīvās uzņēmējdarbības analī-
zē (Bachelor of Commerce majoring 
in Quantitative Business Analysis); 
Lucia Zundāns-Fraser – 2014. gadā 
Charles Sturt Universitātē ieguva filo-
zofijas doktora grādu (Doctor of Philo-
sophy, PhD).

Apsveicam un novēlam viņiem la-
bas sekmes turpmākās gaitās!

Bez Gaudeamus vēl atskanēja tra-
dicionālais Alunāna/Jurjānu Andreja 
Nevis slinkojot un pūstot kaut, ka arī 
pagājušā gada, bez (tautas) tradicionā-
lā pēdējā panta.

Sekoja atspirdzinājumi un uzkodas 
(zemenes un kliņģeris, mazie kliņģerī-
ši) un ilgas pārrunas gan ar Andreju 
(kaut bija jāgaida rinda, jo Andrejs 
kā vairākkārt (4 reizes) bijis Saules 
Jostas ansambļa ārzemju tures dalīb-
nieks, bija pievilcis klāt uz referātu tas 
līdzdalībnieces, un bija daudz ko pār-
runāt!) gan pašu atceres sarīkojuma 25 
apmeklētāju starpā.

Gundega Elga Zariņa
Laikrakstam „Latvietis“

LU dibināšanas atcere Sidnejā
Turpinājums no 5. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 12. okt., ALB namā Pasu 
stacija; ja kāds vēl nav pieteicies, stei-
dzīgi sazinieties ar LR goda konsulu 
Dienvidaustrālijā: tālr. 0400 283 039.
Piektdien, 13. okt., ALB namā Pasu 
stacija; ja kāds vēl nav pieteicies, stei-
dzīgi sazinieties ar LR goda konsulu 
Dienvidaustrālijā: tālr. 0400 283 039.
Sestdien, 14. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi; Ulla Gicasvi-
li demonstrēs sviestmaizīšu gatavoša-
nu. Ieejas maksa $5.
Sestdien, 14. okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Sestdien, 14. okt., plkst. 13.30 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
pilnsapulce.
Svētdien, 15. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Trešdien, 18. okt., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Virginia Nursery. Pusdienu cena, sā-
kot ar $15. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 16. oktobrim.
Piektdien, 20. okt., plkst. 14.00 ALB 
namā sanāciet uz kulturālu pēcpus-
dienu, kur dzejai būs dota priekšroka. 
Te savu iemīļoto dzeju varēs nolasīt 
jebkurš vai vienkārši klausīties citos. 
Uzmundrinājumam un lai mēle ne-
mežģās, tiks pasniegti bohēmiski at-
spirdzinājumi. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 16.oktobrim.

Sestdien, 21. okt., plkst. 14.00 ALB 
namā Tālava DV vīru kora Daugava 
muzikālā pēcpusdiena. Piedalīsies 
koris, Vanadžu ansamblis, Genovefa 
Janmeija, Aksels Ceplītis, Raimonds 
Jaudzems, Melburnas vīru koris Vese-
ris. Ieeja $15. Biļetes pie Aivara Vēža; 
tālr. 8278 1305.
Svētdien, 22. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Ceturtdien, 26. okt., plkst. 9.00 ALB 
namā visi laipni aicināti, lai atsvaidzi-
nātu savas zināšanas par pirmās palī-
dzības sniegšanu. Kurss ilgs apmēram 
sešas (6) stundas, tāpēc tiks gādāts par 
siltām pusdienām un našķiem. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 23. oktobrim.
Svētdien, 29. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Svētdien, 29. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā ALB namā Adelaides Latviešu 
biedrības pilnsapulce. Lūdzam bied-
riem nekavējoties nokārtot biedru 
maksas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 15. okt., plkst. 11.00 
19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – 
dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 14. okt., plkst. 13.30 kora 
Baltika koncerts Latviešu namā. Koris 
dziedās latviešu un igauņu dziesmas. 
Baritons Roberts Vudhauss dziedās 2 

Mocarta ārijas. Piedalās tenors Arturo 
Santana, pianisti Nataša Vlasenko un 
Olegs Stepanovs. Ieeja $20/$15. Bēr-
niem zem 16 gv bezmaksas ieeja. Cenā 
ieskaitīta pēcpusdienas tēja.
Svētdien, 15. okt., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Piektdien, 20. okt., Mobilā Latvijas 
pasu darbstacija Latviešu namā. Dar-
ba laiks tiks izziņots vēlāk tiem, kas ir 
pietiekušies pasu saņemšanai.
Sestdien, 21. okt., Mobilā Latvijas 
pasu darbstacija Latviešu namā. Dar-
ba laiks tiks izziņots vēlāk tiem, kas ir 
pietiekušies pasu saņemšanai.
Sestdien, 28. okt., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 21. okt., plkst. 12.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņema-
mi groziņi.
Svētdien, 29. okt., plkst. 8.30 Refor-
mācijas 500 gadu atceres dievkalpo-
jums. Kopējs visām Nazareth Luthe-
ran Church draudzēm.

Kanberā
Sestdien, 21. okt., plkst. 13.00 DV 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
8. oktobris
Aina, Anete
1892. aktrise Lūcija Neiberga.
1986. mūziķis Ingus Purens.

9. oktobris
Elga, Helga, Elgars
Vispasaules pasta diena
1902. pulkvežleitnants, LNP dibinā-
tājs Nikolajs Galdiņš.
1915. SLT aktrise Hilda Dukure.
1925. Melburnas Operešu ansambļa, 
MLT, ALT aktrise Vera Lešinska.

10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
1897. dibināta Ilinojas Latviešu bied-
rība.

11. oktobris
Monta, Tince, Silva
1857. teātra kritiķe, tulkotāja Luīze 
Skujeniece.
1922. rakstnieks, zinātnieks Aleksis 
Rubulis.

12. oktobris
Valfrīds, Kira
1912. dzejniece Veronika Strēlerte.
1927. aktrise Vera Gribača.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Juris Jakovics.

13. oktobris
Irma, Mirga
1877. gleznotājs, mākslas teorētiķis 
Voldemārs Matvejs.
1917. latviešu literatūras zinātnieks 

Alfons Vilsons.
1922. dzejnieks Linards Tauns (īstajā 
vārdā Arnolds Mikus Bērzs-Bērziņš).
1950. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Vilis Padoms.

14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
1907. aktieris Žanis Katlaps.
1952. komponists Zigmars Liepiņš.
1957. politiķis un vēsturnieks, LR 
labklājības ministrs (1995.g. 21.dec. – 
1999.g. 16.jūl.), LR ekonomikas 
ministrs (1999.g. 16.jūl. – 2000.g. 
6.apr.), LR vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs (2000.g. 
5.maijs – 2002.g. 7.nov.) Vladimirs 
Makarovs.
1962. māksliniece Ieva Deksne. ■

lētājs, ģērbies autentiskā skotu tautas 
tērpā, bija Gunārs Rundāns.

Ērģelnieka pienākumus veica 
Maikls (Michael) Rundāns.

Laipna un pretimnākoša ir Jorkas 

kapsētas pārvalde. Administrācijas 
ēkā ir sarīkojumu telpas. Svētku no-
slēgumā visi svētku dalībnieki tiek 
aicināti uz sarīkojumu zāli, kur ir 
sagatavots bagātīgs kafijas galds ar 
gardām uzkodām un atspirdzinošiem 
dzērieniem. Cienastu šogad bija saga-
tavojis Latviešu Centra šefpavārs Ingo 

Kārliņš.
Daudzu gadu garumā arī Toronto 

Latviešu Centrs rīko bagātīgu Kapus-
vētku azaidu.

Vēl vieni skaisti kapusvētki ir no-
ritējuši. Jaukā tradīcija turpinās.

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Dzīvie pie mirušajiem
Turpinājums no 13. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 12. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. oktobrī.
€1 = 1,51550 AUD
€1 = 0,89410 GBP

€1 = 1,66880 NZD
€1 = 1,17970 USD

Kanberas nodaļas Latvijas rudens sa-
iets Immanuel baznīcas zālē, Lyons. 
Vanadzes sniegs pusdienas un loterijas 
izlozi, kur varēs vinnēt kaut ko inte-
resantu.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 21. okt., plkst. 12.00 Bal-
tiešu festivāla tirdziņš Igauņu namā, 
43 Melville Rd., Brunswick West. 
Bezmaksas ieeja.
Sestdien, 21. okt., plkst. 15.00 Bal-
tiešu festivāla koncerts Igauņu namā, 
43 Melville Rd., Brunswick West. Ie-
eja $15. Afterparty plkst. 18.00.
Sestdien, 21. okt., plkst. 16.00 gai-
du un skautu mītnes vakars Latviešu 
namā.
Sestdien, 28. okt., plkst. 11.00 Latvie-
šu savstarpējās palīdzības biedrības 
pilnsapulce Latviešu ciemā.
Sestdien, 28. okt., plkst. 16.00 vīru 
kora Veseris 2 gadu jubilejas koncerts 
Latviešu namā. Viesu mākslinieks 
Jānis Laurs (čells). Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot ar $15. Daugavas skolas 
bērniem ieeja bez maksas. Tuvāka in-
formācija roberts.birze@gmail.com
Sestdien, 28. okt., plkst. 18.30 Oktob-
erfest krodziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 15. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 22. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 29. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Refor-
mācijas 500. gadadiena. Mirušo pie-
miņas diena.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Sestdien, 28. okt., plkst. 9.00 Drau-
dzes seminārs ar dievkalpojumu plkst. 
15.00. Semināru vadīs māc. Guntars 
Baikovs.

Sidnejā
Sidnejas Baltiešu mākslinieku darbu 
izstādi Latviešu namā.
Piektdien, 13. okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Senioru saiets.
Ceturtdien, 19. okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 21. okt., plkst. 15.00 Latvie-
šu nama Baltajā zālē Raimonda Soko-
lovska grāmatas Varavīksnes lokā pre-
zentācijas sarīkojums; prezentācija, 
priekšnesumi, svētku mielasts, loterija 
un video. Visi mīļi gaidīti!
Svētdien, 22. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Latviešu namā LR mobilā pasu stacija; 
plkst.9.00 – 12.30 personām ar uzvār-
du, sākot ar burtu A un B; plkst. 13.00 

– 17.00 personām ar uzvārdu, sākot ar 
burtu C līdz H burtam. 
Pirmdien, 23. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Latviešu namā LR mobilā pasu staci-
ja; plkst.9.00 – 12.30 personām ar uz-
vārdu, sākot ar burtu I līdz L burtam; 
plkst.13.00 – 17.00 personām ar uzvār-
du, sākot ar burtu M.
Otrdien, 24. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Latviešu namā LR mobilā pasu staci-
ja; plkst.9.00 – 12.30 personām ar uz-
vārdu, sākot ar burtu N līdz R burtam; 
plkst.13.00 – 17.00 personām ar uzvār-
du, sākot ar burtu S līdz Z burtam.
Ceturtdien, 26. okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki latviešu kapos.
Svētdien, 22. okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Kris-
tībām.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 15. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 22. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 29. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Sestdien, 14. okt., plkst. 16.00 Somu 
baznīcā, Vecpilsētā Slottsbacken 2 
Andreja Eglīša Nacionālais fonds svin 
70 gadu pastāvēšanas jubileju ar sarī-
kojumu Stokholmā Dziesma un dzeja. 
Kristera ansamblis ar draugiem. Pēc 
koncerta saviesīgs vakars draudzes 
namā. Uz jubilejas sarīkojumu aicina 
AELNF valde.

Latvijā
Trešdien, 11. okt., Latvijas Nacionā-
lajā operā notiks Zigmara Liepiņa au-
torkoncerts.
Trešdien, 11. okt., Lielajā ģildē Ru-
dens kamermūzikas festivāla ietvaros, 
klausītājus gaida tikšanās ar izcilajām 
mūziķēm Baibu un Laumu Skridēm, 
kuras Latvijā viesosies Skride Quartet 
sastāvā.
Piektdien, 13. okt., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 14. okt., Pasaulslavenā lat-
viešu vijolniece, Artemis Quartet pir-
mā vijole Vineta Sareika kopā ar vie-
nu no spilgtākajām jaunās paaudzes 
franču pianistēm Amandīni Savarī 
aicina uz ziemeļnieciski romantisku 
koncertu Dzintaru koncertzālē. Viņu 
izpildījumā baudīsim nepieradināto 
Norvēģijas dabas skaistumu Edvarda 
Grīga vijoļsonātēs.

Otrdien, 17. okt., plkst. 19.00 Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, 
festivāls ARĒNA, sadarbībā ar VSIA 
Latvijas Koncerti aicina uz Latvijas 
Radio bigbenda jaunās programmas 
Latviešu džeza svīta: jaunie kompo-
nisti Vol II pirmatskaņojumu un CD 
prezentāciju.
Līdz 22. okt. Latvijas Fotogrāfijas mu-
zejā, Mārstaļu ielā 8 (ieeja no Alksnāja 
ielas) izstāde Fotokluba Rīga vēsture. 
Izstādes mērķis ir sniegt ieskatu 20. 
gadsimta otrās puses Latvijas nozīmī-
gākā fotokluba vēsturē un parādīt tā 
dalībnieku daiļradi.
Ceturtdien, 26. okt., plkst. 18.00 Lat-
vijas Nacionālā mākslas muzeja izstā-
žu zālē ARSENĀLS (Vecrīgā, Torņa 
ielā 1) Kultūras un izklaides program-
ma Ars Rezumē: Raimonda Tiguļa 
koncerts. Aicināti visi interesenti! Ie-
eja koncertā bez maksas. Ieeja izstādē 
1,50 EUR (akcijas Labā diena ietva-
ros). Vietu skaits ierobežots. Iepriek-
šēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Līdz 29. okt., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zāles ARSE-
NĀLS Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, 
Torņa ielā 1; 2. stāvā) skatāma Ata 
Jākobsona personālizstāde The Bright 
Night of the Soul / Dvēseles gaišā 
nakts.
Līdz 29. okt., Ernas Bērziņas, Ineses 
Birstiņas un Dzidras Mičeles grafiku, 
tekstīliju un gleznu izstāde Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālē.
Līdz 29. okt., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zālē ARSE-
NĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) skatā-
mas divas personālizstādes – Vijas 
Zariņas un Kaspara Zariņa projekts 
Paralēli. Vijas Zariņas pašreizējo in-
terešu lokā ir Latvijas ainava. Izstādē 
iekļautas divdesmit lielformāta aina-
vas, kas ir tapušas pēdējā pusotra gada 
laikā. Kaspars Zariņš izstādē Domu 
šķērsgriezumi turpina attīstīt pirms di-
viem gadiem atrasto izteiksmes veidu, 
kas pirmo reizi bija skatāms izstādē 
Simptomi (2015) Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā.
Līdz 5. nov., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, 
Jaņa Rozentāla laukumā 1) 4. stāva iz-
stāžu zālēs būs skatāma Fridriha Milta 
(1906–1993) gleznu izstāde. Fridrihs 
Milts, kura dzīve aizritēja starp Pār-
daugavu un Ņujorkas centru Manhete-
nu, trimdas latviešu uztverē kļuvis par 
leģendāru personību, un, pateicoties 
advokāta un kolekcionāra Filipa Kļa-
viņa iniciatīvai, mākslinieka sniegums 
tiks parādīts arī dzimtenē.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


