
Noslēdzies Latvi-
jas Okupācijas muzeja 
rīkotais konkurss Cil-
vēki –  Latvijas  novadu 
dārgumi, kura mērķis 
ir atklāt un darīt zinā-
mus plašākai sabiedrī-
bai Latvijas novadu un 

pagastu vietējos dārgumus – cilvē-
kus, kuri gandrīz 100 gadu garumā 
ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vie-
tējās sabiedrības dzīvē. Noslēguma 
pasākums notiks trešdien, 9. maijā, 
plkst.12.00 Latvijas Okupācijas mu-
zejā, Raiņa bulvārī 7.

Par galveno balvu – ceļojumu uz 
Briseli un ekskursiju Eiropas Parla-
mentā divu mācību gadu laikā sacen-
tās 260 skolēni no visas Latvijas. Sko-
lēnu uzdevums bija veikt intervijas, 

meklēt informāciju dažādos vēstures 
avotos – dokumentos, fotogrāfijās, 
laikrakstos un citos materiālos, ko var 
iegūt cilvēku personīgajos arhīvos, 
bibliotēkās un muzejos. Konkursa re-
zultātā tika atrasti 188 dārgumi. Ar 
80 interesantākajiem un radošākajiem 
stāstiem par šiem īpašajiem cilvēkiem 
var iepazīties Latvijas Okupācijas mu-
zeja vietnē: http://okupacijasmuzejs.lv/
konkurss/atklaj-dargumus/

Konkursa noslēguma pasākums 
9. maijā būs īpašs ar to, ka konkursa 
laureāti – skolēni no Latvijas nova-
diem ne tikai prezentēs savus darbus, 
bet arī klātienē iepazīstinās ar saviem 
dārgumiem. Tie būs dažādu paaudžu 
un profesiju ļaudis: tēvs, kas ir kara-
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Pirms militārās parādes Madonā 4. maijā

Es sveicu jūs 28. gadadienā kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. 

Kopš 2012. gada 4. maija Nacionālie bru-
ņotie spēki katru gadu rīko parādi dažādās 
Latvijas pilsētās. Šogad mēs tiekamies Ma-
donā, lai atzīmētu un svinētu mūsu valsts 
neatkarības atjaunošanu, jo 4. maijs – tā ir 
mūsu otrā dzimšanas diena.

Pirms 28 gadiem mūsu tautas garaspēks uzveica milzīgu 
pārspēku. Mūsu valstsgriba pārspēja vienu no sava laika vare-

nākajām impērijām. Mēs nezinājām, 
ko nesīs nākamā diena, bet ticējām, 
ka tā būs labāka diena brīvā valstī.

Ticot Neatkarīgai Latvijai, to-
reizējais parlaments – Augstākā 
padome – spēja vienoties un īstenot 
tautas gribu.

Un tā bija pašnoteikšanās uz-
 

Turpinājums 18. lpp.

„Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi“
Latvijas Okupācijas muzejā skolēni iepazīstinās ar 
Latvijas novadu dārgumiem

 
Turpinājums 2. lpp.

„Ziedošais Simtgades pavasaris“ pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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kas un kafija, arī jubilārei par godu liels 
kliņģeris un uz viņas galda mūsu Geņas 
slavenā torte. Loterijas daudz un dažā-
dos laimestus (vīna kastes, rotas lietas, 
mūzikas diski, divas pudeles vīna) iz-
lozēja, kad ciemiņi jau ar nepacietību 
rosījās uz mājām. Varam tikai cerēt, ka 
arī nākamgad visas Dārza Svētkiem va-
jadzīgās pamatprasības atkal sakritīs.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Gadskārtējā izklaide svaigā gaisā
DV Adelaides nodaļas Dārza svētki
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Lai izceptu garšīgu 
kūku, ir nepieciešamas 
kvalitatīvas izejvielas – 
sviests, cukurs, olas, 
milti, piens un darbs, 
to visu kopā saliekot. 
Tāpat, veiksmīgi dārza 
svētki var izdoties tikai 

tad, ja ir apmierinātas dažas pamatpra-
sības: skaists laiks, pietiekoša, omulīga 
publika, garšīgs ēdiens, viegli pieejams 
bārs un strādīgi ļaudis, kas visu sagata-
vo un vēlāk visu notīra un novāc. Vēl 
labāka iznāks kūka, ja tai pievienos 
garšvielas, un arī dārza svētkus bagā-
tina dažādas garšvielas vai izklaides, 
gan muzikālas, gan smadzeņu vingri-
nošas. Azarta spēles cienītājus vienmēr 
kārdina loterija, kurā var iegūt vērtīgus 
laimestus. Un, protams, satikties un 
papļāpāt ar draugiem, kuri nav redzēti 
kopš pēdējās reizes arī ir zelta vērts.

DV Adelaides nodaļas Dārza svēt-
kos sestdien, 28. aprīlī, mīlīga saulīte 
smaidīja no debesīm; ne par karstu, ne 
par aukstu. Tiešām, varēja teikt, laiciņš 
kā uz pasūtījuma. Rīkotājiem tā vien-
mēr ir vislielākā rūpe, ka tikai nu nelī-
tu lietus vai nepūstu liels vējš, jo dārza 
svētki telpās nav nekādi dārza svētki.

Čaklie rūķīši jau no rīta bija sali-
kuši galdus un krēslus, izmantojot dār-
za katru kvadrātpēdu. Taisni brīnums, 
cik galdus tādā mazā pleķītī var dabūt 
iekšā, un tomēr visiem ir ērti. Arī par 
publiku nevarēja sūdzēties, jo visi gal-
di bija aizņemti, un ciemiņi, kas nāca 
vēlāk, dabūja meklēt atsevišķas vietas. 
Taču vienmēr jau var atnest vēl kādu 
krēslu un saspiesties mīlīgāk, vai ne? 
DV Birztaliņā (tā vēl saucam mūsu 
dārzu, kaut gan no bijušiem bērziem ir 
vairs tikai atmiņa) sanāca vairāk nekā 
simts priecīgu cilvēku.

Bārs sāka darboties jau no 
plkst. 12.00, un Jaudzemu brāļiem 
Andrim un Jurim knapi iznāca laiks 
pusdienas paēst, jo kārie baudītāji nāca 
bariem vien un turpināja nākt visu pēc-
pusdienu. DV nama bārā ir liela dzē-
rienu izvēle un ļoti draudzīgas cenas. 
Vanadzes jau bija samīcījušas kotletēm 
gaļu – 20 kg, saēvelēti sīpoli gaidīja 
cepēju, un trīs lielas bļodas kartupeļu 
salātu gaidīja savu brīdi kārdināt pub-
liku. Paldies čaklām Vanadzēm!

Kairinošās smaržas no lauku vir-
tuvē ceptiem sīpoliem un kotletēm vei-
cināja ēstgribu, bet DV priekšniece ne-

vienu nelaida pie ēdienu galda, kamēr 
nebija nopelnītas pusdienas ar kop-
dziesmu akordeonista Imanta  Kro-
nīša pavadījumā. Tad aicināja galdu 
Nr.1, ko bija aizrunājusi Rasa Feja, jo 
katru gadu Dārza svētkos viņa izman-
to gadījumu, lai svinētu savu dzimša-
nas dienu ar savu kuplo ģimeni, bēr-
niem, mazbērniem, mazmazbērniem 
un citiem radiņiem. Beidzot visiem 
izdalīja desas, kotletes, salātus... utt. 
Pārāk lielas porcijas, kuras daudzi 
nespēja apēst. Žēl bija prom aizmesto 
ēdienu. Vanadzēm/dalītājām pārāk lie-
las sirdis un devīgas rokas.

Izklaides sākās ar DV Vīru kora 
dziesmām, tad uzstājās Vanadžu An-
samblis un beidzot Vilnis Jankovskis 
ģitāras pavadībā nodziedāja vairākas 
visiem pazīstamas dziesmas un arī da-
žas savas kompozīcijas. Paldies visiem 
dziedātājiem/ām un diriģentei Inesei 
Lainei.

Publikas zināšanas pārbaudīja ar 
viktorīnu, kurā bija 20 jautājumi; la-
pas vienā pusē – latviski, otrā pusē 
tie paši jautājumi – angliski. Dažiem 
bija liela galvas lauzīšana: ko nozīmē 
burti BMW? Kurā gadā piedzima ka-
raliene Elizabete Otrā? Kas ir garākais 
attālums: Adelaide – Sidneja vai Ade-
laide – Darvina? Kura no Adelaides 
centra četrām terasēm – Austrumu, 
Rietumu, Ziemeļu vai Dienvidu ir vis-
īsākā? Kādās krāsās ir olimpiskie riņ-
ķi... utt. Labi jautājumi. Gudrākie ar 18 
pareizām atbildēm saņēma šokolādes 
kasti, un ar šokolādēm apbalvoja arī 
otrās un trešās vietas ieguvējus.

Pa to laiku uz galda bija izliktas kū-

DV Adelaides nodaļas Dārza svētki.
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vīrs un piedalās miera misijās, tā ir 
vecmāmiņa, kas aktīvi piedalās pagas-
ta dzīvē, tas it tētis – aktīvs atmodas 
laika cilvēks un citi.

Pasākumā uzvarētājus sveiks Ei-

ropas Parlamenta deputāts Krišjānis 
Kariņš. Pasākumā aicināti piedalīties 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Kon-
kursu atbalsta LR Kultūras ministrija, 
galvenās balvas nodrošina EP deputā-
ti: Artis  Pabriks,  Krišjānis  Kariņš 
un Roberts Zīle.

Latvijas Okupācijas muzejs

„... – Latvijas novadu dārgumi“
Turpinājums no 1. lpp.
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Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forums (PLEIF) norisināsies 
28. un 29. jūnijā Valmierā. Pirmo rei-
zi šāda mēroga uzņēmējdarbības no-
zares attīstībai veltīts forums norisinā-
sies ārpus Rīgas, pulcējot interesentus 
no visas pasaules. Arī diskusijas vadīs 
Latvijā un ārvalstīs praktizējoši pro-
fesionāļi, daloties pieredzē un paverot 
iespējas jaunu biznesu attīstībai un 
eksporta tirgu apgūšanai.

Diskusiju Biznesa vide ASV, sadar-
bība un eksporta iespējas vadīs Fede-
rālās vēlēšanu komisijas ģenerālpado-
mes palīgs Pēteris Blumbergs (ASV); 
Biznesa  vide  Āzijā,  sadarbība  un 
eksporta  iespējas – Eiropas Komi-
sijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta 
vadītāja Valda  Liepiņa  (Austrālija, 
Luksemburga);  Latvija –  vieta  bizne-
sa  uzsākšanai,  attīstīšanai  un  izaug-
smei –  zvērināts advokāts Spigulis & 
Kukainis Matīss Kukainis (ASV, Lat-
vija); Korporatīvā apzinātība, ilgtspē-
jīgs  bizness –  Upsalas Universitātes 
pētniece Dr. Med. Ieva Reine (Latvi-
ja, Zviedrija).

Foruma galvenā moderatore būs 
Ingrīda  Kariņa-Bērziņa, Baltijas 
advokātu biroju apvienības COBALT 
partnere un intelektuālā īpašuma un 
informācijas tehnoloģiju prakses gru-
pas vadītāja Latvijā.

Arī paneļdiskusiju dalībnieki būs 
latviešu izcelsmes uzņēmēji un profe-
sionāļi, kuri pieredzi guvuši, strādājot 
dažādos pasaules tirgos. Programmā 
plānoti pieredzes stāsti kapitāla un 
zināšanu piesaistei, dažādo pasaules 
tirgu iepazīšana, kontaktbirža, taut-
saimniecības izstāde, iepazīstot veik-
smīgākos Latvijas uzņēmumus, kā arī 
Vidzemes reģiona uzņēmumu apmek-
lēšana.

Forums ir viena no Latvijas simt-
gades norisēm. Interesenti aicināti 
savlaicīgi reģistrēties dalībai un sekot 
līdzi jaunākajai informācijai par foru-
ma norisi portālā http://ieguldilatvija.
lv/.

Forumu organizē Pasaules Brīvo 
latviešu apvienība, Latvijas Republi-
kas Ārlietu ministrija, Valmieras pil-
sētas pašvaldība un biedrība  Valmie-
ras Attīstības aģentūra.

Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forums norisināsies jau piek-
to reizi, līdz šim tas noticis Latvijā, kā 
arī Austrālijā un ASV. Latvijā pirmo 
reizi šāda mēroga ekonomikas forums 
norisināsies ārpus galvaspilsētas Rī-
gas.

PLEIF 2018. organizatori

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kā mēs atceramies 

mūsu karavīrus un mūsu 
bijušos pretiniekus? 
Kāda ir mūsu attieksme 
pret viņiem?

Austrālija pirms pā-
ris nedēļām – 25. aprīlī – atzīmēja An-
zaku dienu. Angliski Anzac ir saīsinā-
jums no Australian and New Zealand 
Army Corps (Austrālijas un Jaunzēlan-
des armijas korpuss), un datums piemin 
Galipoles kaujas sākumu 1915. gada 
25. aprīli. Austrālieši un jaunzēlandie-
ši piedalījās kopīgā Sabiedrotu desantā 
Galipoles pussalā Turcijā, ar mērķi ātri 
izsist Osmāņu impēriju no Pirmā pa-
saules kara. Nesekmīgā kauja beidzās 
tikai 1916. gada janvārī ar Sabiedroto 
atkāpšanos un pāri par 56 000 kritušo, 
to starpā 8709 no Austrālijas.

Anzaku  dienā piemin visos karos 
dienējušos un kritušos austrāliešus un 
jaunzēlandiešus, un tā ir kļuvusi par 
daudz zīmīgāku dienu pat par 11. no-
vembri – Pirmā pasaules kara pamiera 
dienu. Retais Austrālijā varēs nosaukt 
Otrā pasaules kara beigšanas dienas 
datumu.

Anzaku  diena Austrālijā sākas ar 
piemiņas brīdi kopā ar saullēktu, un 
bijušo kaujinieku svinīgo gājienu katrā 
lielā pilsētā.

Pašā Turcijā, tieši Galipoles pussalā 
25. aprīlī saullēktā notiek piemiņas brī-
dis, kurā piedalās Austrālijas, Jaunzēlan-
des un Turcijas valdību un militāro spē-
ku pārstāvji, kā arī tūkstošiem, pārsvarā 
jauno cilvēku, no Austrālijas un Jaunzē-
landes. Agrākie ienaidnieki katru gadu 
kopīgi sēro par kritušajiem abās pusēs.

Dažas stundas vēlāk, ar saullēktu 
Francijā, Villērbretonū (Villers-Bre-
tonneux) kapsētā notiek piemiņas brī-
dis, kurā šogad piedalījās Austrālijas 
un Francijas ministru prezidenti, kā arī 
Anglijas troņmantnieks, princis Čārlzs.

Visos gadījumos noskaņa ir no-
pietna, un ar cieņu piemin kritušos.

Vēl arvien Francijas laukos atrod 
Pirmā pasaules karā kritušos, un, ja ir 
aizdomas, ka tie varētu būt austrālie-
ši, tad valsts dara visu iespējamo tos 
identificēt. DNS tiek ņemts no krituša-
jā kauliem, un salīdzināts ar datiem no 
tūkstošiem kritušo radiniekiem, kuri 
ir nodevuši savu DNS datu bāzei.

Šis pārdomas izraisīja gan atšķirīgie 
veidi, kā tiek atzīmēti 8. maijs, 9. maijs 
un 16. marts, gan aprīlī Saldus novada 
Pampāļos ceļa remontdarbu laikā atras-
tās 145 Otrā pasaules kara it kā padomju 
karavīru mirstīgās atliekas. Tos ekshu-
mēja privātais militārās arheoloģijas 
meklēšanas klubs Leģenda, kurš tad arī 
kārtošot visus jautājumus par identificē-
šanu un pārapbedīšanu, jo valsts budžetā 
nav šādam nolūkam paredzēti līdzekļi.

Vai nevaram labāk?
GN

Sveicam Arni Siksnu 
80. dzimšanas dienā!
Laikraksta „Latvietis“ redakcija, valde un Uldis Siliņš

Mīļais Arni! Lieta traka!
Kopā noiets ceļš un taka,
Nu ir astoņdesmit klāt.
Kā mums Tevi sumināt?
Esi taisnā ceļa gājējs,
Darītājs, ne Pegaz’ jājējs,
Ģimen’s tēvs un Dieva vīrs,
Patriots un cilvēks tīrs.
Tagad ielej glāzē sīvo,
Lai saukt varam: sveiks, Lai dzīvo!

Uldis Siliņš

Aicinām reģistrēties PLEIF 
Valmierā, Latvijā
Valmierā tiksies uzņēmējdarbības dažādās nozarēs strādājoši 
profesionāļi no visas pasaules
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Šī gada 28. aprīlī, 
Imanuela baznīcas zālē 
Lyons divi Kanberas 
latviešu saimes locek-
ļi – Juris Jakovics un 
Andrejs  Grigulis stās-
tīja par pieredzēto un 

skatīto, staigājot Austrālijas kalnos, tā 
saucamajos Austrālijas Alpos, Jaun-
dienvidvelsas un Viktorijas pavalstīs.

Abi runātāji ir lieli dabas mīlētāji 
un daudz no sava brīvā laika pavada 
kalnu staigāšanā gan ar ģimeni un 
draugiem, gan arī vieni paši.

Savus stāstījumus viņi papildināja 
ar video ierakstiem, un saieta dalīb-
nieki varēja ne tikai klausīties, bet arī 
skatīt Austrālijas dabas skaistumu, va-
renību un vietas – Mount Kosciuszko, 
Lake Cootabatamba,  Lake  Albina  un 
daudzas citas.

Un tad, pilnīgi prom no civilizāci-
jas, ir skatāma viena maza būda tikai 
ar četrām sienām, kur kalnu staigātāji 
var atrast patvērumu vajadzības brīdī. 

Jakovics domāja, 
ka ir kādas 20 bū-
das, izkaisītas šajā 
augstienē.

Uz lielākām, 
ievē roja m ā k ā m 
vietām ir iebūvētas 
takas vai arī iestai-
gātas stigas, daž-
reiz arī ceļa zīmes, 
bet, ja staigātājs 
novēršas no šīm 
takām un dodas 
neiezīmētās takās, 
tad kabatā ir jā-
būt kompasam. Šo 
kalnu apvidus ir ļoti liels (6900 kvad-
rātkilometri) un mežonīgs, un ir kalnu 
staigātāji, kas aiziet bojā.

Jakovics pieminēja, ka viņš ziemas 
laikā uz slēpēm ir mēģinājis šķērsot šo 
apvidu, un pēc triju diennakšu slēpoju-
ma viņš nebija vēl sasniedzis galamērķi.

1998. gadā, Kanberā viesojās Lat-
vijas alpīnisti, kuru mērķis bija uzkāpt 

pasaules augstākajās virsotnes. Aus-
trālijā viņi kāpa Mount  Kosciuszko, 
un to viņi darīja, kāpjot no Viktorijas 
puses. Kāpiens bija pusotru kilometru, 
vertikāli stāvs, aizaudzis, mežonīgs un 
klinšains.

Viņu vidū bija alpīnists Teodors 

Danču vakars
Tiksimies ar 

veciem draugiem 
un iegūsim jaunus 

draugus; visi laipni aicināti!
Iesildīsim AL57.KD ar Danču va-

karu. Lai rīb grīda Latvijas simtgadei! 
Gaidām pieredzējušus dejotājus, gan 
arī tos, kuri pirmo reizi piedalās.

Slāpes remdēsim, baudot Latvijas 
alu, un izsalkumu, degustējot latvis-
kus ēdienus, par kuriem gadās Ade-
laidē pazīstamā un iecienītā Latvian 
Lunchroom.

Par danču mūziku rūpēsies viesu 
grupa no Latvijas (nosaukumu atklās 
citreiz).

Danču vakara vadītājs būs ener-
ģisks un pieredzējis deju kopas vadī-
tājs no Latvijas, bet ar soļu apgūšanu 
palīdzēs pašu Austrālijas latviešu de-
jotāji.

Uz tikšanos Danču vakarā!
Kad un kur? š.g. 26. decembrī, 

Latviešu namā Tālava, 4 Clark Street, 
Wayville SA 5034.

Cikos? Plkst.19.00 – 23.30.
Biļetes: pieaugušajiem – $30; ar 

atlaidi – $25; bērniem – $10. Biļetes 
var iegādāties internetā vai KD biļešu 
kasē (ja nebūs iepriekš izpārdotas). Bi-
ļešu cenā iekļauts ēdiens.

* * *

Zem zvaigznēm, ar 
zvaigznēm!

Austrālijā, Latviešu Kultūras die-
nas 2018. gadā notiks 57. reizi. Jau ie-
priekšējos gados ir radušās izdevības 
uzstāties jaunajiem talantiem; jauni 
uzvedumi, jaunas idejas, jauni gados. 
Tāda izdevība būs arī Adelaidē šī gada 
beigās. Ceturtdien, 27. decembra va-
karā, Tālavā  Matīss  Reinhards un 
Ģinta  Orčarda,  atbildīgie rīkotāji, 
piedāvā vakaru Zem zvaigznēm.

Iedomāsimies, ka pūš silti vēji, 
sēžam kādā parkā un debesīs mirdz 
un mirgo zvaigznes. Uzstājās Aus-
trālijas jau pazīstamie un iemīļotie, 
kā arī visjaunākie, nule uzplaukušie 

talanti – dziedā-
tāji, muzikanti, 
ansambļi, dueti un 
solisti – topošās 
zvaigznes.

Vakars pare-
dzēts kabarē stilā. Sēžiet ar draugiem 
pie galdiem, nopērciet bārā uzkodas 
un dzeramos, parunājiet, padancojiet 
un papriecājieties, ka Austrālijas lat-
viešos ir tik daudz talanta.

Ja būtu kādi, kas vēl nav iesais-
tījušies, bet būtu ar mieru bagātināt 
vakara programmu, esiet laipni lūgti 
pieteikties: matiss321@yahoo.co.uk

Nepalaidiet garām šo izdevību vie-
nā vietā baudīt talantus, kas jau savās 
mītnes pilsētas ir guvuši zināmu slavu 
un atzinību. Tas būs vakars, kur zvaig-
žņu netrūks!

Ģinta Orčarda (Orchard) un 
Matīss Reinhards,

AL57.KD Sabiedrisko vakaru rīkotāji
Laikrakstam „Latvietis“

AL57. KD
Danču vakars un zvaigžņu vakars

Danču vakars.
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„ZZ“. Autors Selga Orčarda (Orchard).

Austrālijas Alpi
Kanberas Latviešu biedrības saiets

 
Turpinājums 5. lpp.

„Four Mile Hut“ Austrālijas alpos.
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Kā atgādinājumu, ka 
Latviešu Ciems atrodas 
Melburnā, kas ir izsla-
vēta ar savu mainīgo un 
neparedzamo dabu, starp 
daudzajām vasarīgajām 
dienām sen plānotais 

14. aprīļa rīts ausa auksts, vējains un 
lietains. Visi jau zināja iepriekš par šādu 
laikapstākļu maiņu, tāpēc galdi tika 
klāti Lielās zāles vidū, un tirdziņš vijās 
blakus pa plašo zāles malu un iestiepās 
tējas istabā. Gandrīz tikpat gari galdi 
bija zāles otrā pusē, kur varēja izvēlēties 
pusdienas – kartupeļu salātus, desas, 
skābus kāpostus, ceptus sīpolus, mai-
zi un daudz un dažādas kūkas, tortes, 
vieglas uzkodas, pīrāgus un dzeramos.

Tikmēr čaklie, izturīgie rūķi siltākās 
jakās ģērbušies, Ciema garāžā andelēja 
mantas, iepriekš savāktas un nu rūpīgi 
izliktas uz daudziem garajiem galdiem.

Aukstais un lietainais laiks, liekas, 
netraucēja ne viesiem ciemoties, ne 
pirkt kārajiem iepirkties. Ciemiņiem, 
esot Lielajā zālē zem viena jumta, gai-
sotne bija saliedēta un draudzīga. Bija 
prieks raudzīties visapkārt, ka pie dau-
dzajiem galdiem sēdēja ne vien Ciema 
iedzīvotāji, bet arī daudz draugu un arī 
radu vairākās paaudzēs.

Ivars Štubis apsveica Ciema iedzī-
votāju Annu Švalbi 99. dzimšanas die-
nā, un sanākušie skanīgi nodziedāja 

„Augstu laimi, prieku...“
Ivars Štubis turpināja dziedāt ģitāras 

pavadījumā, un vēlāk spēlēšanu pārņē-
ma Edgars Vīgners pie flīģeļa. Tā kā zālē 
visi turpināja ēst un sarunāties, tad omu-
līgā gaisotne zālē līdzinājās kādam īstam 
pasaulīgam tirgum, kur cilvēki atpūšas, 
mielojas, priecājas, bauda un svin!

Lecot pāri peļķēm, kopā ar savu 
četrus gadus veco dēlu nokļuvām ga-
rāžā. Kas par bagātīgu mantu klāstu! 
Tāpat kā pie mielasta gatavošanas vie-
siem, ēdiena pasniegšanas, tirgošanās 
amatnieku tirdziņā, arī šeit pie gara-
ge sale palīdzēt bija ieradušies radi un 

draugi. Betija man iečukstēja ausī, ka 
neskatoties, ka diena auksta, vējaina 
un lietaina, pircēji ir bijuši daudz un 
ietirgota ir prāva summa. Mans dēls 
tika pie dāvanas – milzīga, melnbalta, 
pūkaina suņa, un tā kā lietus turpinā-
ja līt, tad tikām arī pie lietussargiem, 
lai sausi tiekam atpakaļ uz Lielo zāli. 
Paldies par jūsu draudzību un gādību!

Tā šajā drēgnajā dienā visus sa-
braukušos saliedēja ne vien lietus, bet 
saliedēja arī Ciemiņu  diena  ģimenēm 
un draugiem!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Ciemiņu diena ģimenēm un draugiem
Ciema garāžā andelēja mantas

Sestdien, 14. aprīlī, 
Latviešu Ciemā notika 
Ciemiņu  diena  ģimenēm 
un draugiem. Paldies vi-
siem ciemiņiem, radiem 
un draugiem, kas mūs at-

balstīja un šajā dienā bija kopā ar mums!
Paldies visiem, kas aukstajā dienā 

strādāja garage sale pie mantu pārdoša-
nas – Betijai, Dzintrai, Svenam, Dzidrai, 
Monikai, Ērikai, Dainai, Ritai, Mārtiņam!

Paldies Betijai par darbu vadīša-
nu pie garage sale, vairākus mēnešus 
krājot mantas pārdošanai; paldies vi-
siem, kas tās ziedoja!

Paldies visiem tiem, kas ieguldīja 
lielu darbu pie mantu izkārtošanas ga-
rage sale pārdošanai.

Paldies daudzajām talciniecēm, 
kas cepa kūkas un strādāja pie ēdienu 

pārdošanas, apkalpoja pircējus un pa-
līdzēja virtuvē.

Paldies desu cepējam – Maiklam 
(Latviešu ciema virtuves pavāram)!

Paldies Ivaram un Edgaram par 
sniegto koncertu!

Paldies tirgotājiem par tirgošanos 
tirdziņā!

Garage sale par pārdotajām man-

tām tika ieņemts $2800. Par pusdie-
nām, kūkām un dzērieniem $1465. Par 
to, kā saziedotā nauda tiks izlietota, la-
siet kādā no nākamajiem laikrakstiem.

Vienmēr gaidām Jūs ciemos Lat-
viešu ciemā!

Latviešu Ciema pārvaldniece
Ingrida Houka (Hawke)
Laikrakstam „Latvietis“

Ciemiņu diena Melburnā ģimenēm un draugiem
Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Ciemiņu diena Ciemā.
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Ķirsis, kas teica, ka kāpjot un sasnie-
dzot šo augsto kalnu virsotnes, viņš 
izjuta, cik spēcīga un varena ir daba 
un cik niecīgs ir cilvēks. Pāris gadus 

vēlāk grupa Latvijas alpīnistu, ieskai-
tot Teodoru Ķirsi, kāpjot Mount Cook 
Jaunzēlandē, aizgāja bojā.

Jakovics uz jautājumu, kāpēc viņš 
dodas šajos fiziski nogurdinošos un 
pat bīstamajos staigājumos, teica: „Būt 
vientuļā dabā, tālu prom no cilvēkiem, 

pilnīgi atkarīgam no paša spēkiem, ir 
liels iekšējs, pārdzīvojums – tā visdzi-
ļāk izjūtu, ka tik tiešām, esmu dzīvs.“

Saieta noslēgumā visi pakavējās 
pie uzkodām un krūzes kafijas.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Alpi
Turpinājums no 4. lpp.
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Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienība (ALELDA)

SVEIC LAIKRAKSTU „LATVIETIS“ AR 500. NUMURA IZNĀKŠANU!

Esam pateicīgi laikraksta redakcijai, ka jau tik ilgu laika posmu palīdzat saturēt latviešus kopā šai pasaules 
malā, kā arī veicināt un stiprināt viņu saites ar tēvzemi Latviju.

Jānis Priedkalns, ALELDA prāvests

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa sveic Laikrakstu 
„Latvietis“, piecsimt izdevumu slieksni pārkāpjot.

Ar piecsimto pirmo izdevumu, tieši Latvijas simtgades gadā,
sākas jauns laikmets laikraksta un lasītāju dzīvē.

Vēlam laikrakstam vēl ilgi mūs informēt un izklaidēt.

Visu labu vēlot,

Daugavas Vanagu nodaļa Adelaidē.

Adelaides Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

sveic laikrakstu LATVIETIS ar 500. numura iznākšanu!

Jūsu darbs, informējot un izglītojot vietējos latviešus, ir veltīts arvien gaišākai Latvijas nākotnei.

Prāv. Jānis Priedkalns, Draudzes mācītājs

Laikraksts „Latvietis“ – 500!

Redakcijai – Ilzei un Gunāram Nāgeliem,

Mums, lasītājiem, ir jābūt pateicīgiem jums abiem par to lielo nesavtīgo darbu un laiku,
ko jūs  veltiet laikrakstam, kas ceļo pie mums visiem plašajā pasaulē.

Paldies! Un, vēl daudzus gadus „Latvietim“!

Skaidrīte Dariusa

Apsveicu laikrakstu „LATVIETIS“ ar 500. numura iznākšanu pasaulē.

Pateicos par to lielo un svētīgo darbu, kas tiek darīts mūsu tautas labā. Lielākā daļa cilvēku neapzinās,
ko tas prasa, cik ietilpīgs un prasīgs ir tas darbs.

Vēlreiz pateicos, jo sevišķi Dr. G. Nāgelam un visai laikraksta kolēģijai!

Patiesā cieņā, – Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Daudz tie sviedri, daudz tie prieki,
500 – tais ir izdrukāts!
Redaktoriem daudz tie smaidi,
Par paveikto, kas nostrādāts!

MP

No visas sirds mēs novēlam jums to labāko ar avīzes darbiem un visai turpmākais darbībai.

Visa Perejmas saime
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Latvijas vēstniece, 
kura pārstāv Latvijas 
intereses Japānā, Aus-
trālijā un Jaunzēlandē, 
Dace  Treija-Masī, šajā 
savā darba braucienā 
apciemoja arī mūs, lat-
viešus Pertā. Kaut gan 

viņas lidojumam no Adelaides bija 
paredzēts nolaisties Pertas lidostā ap 
diviem pēcpusdienā. Internetā es biju 
uzzinājis, ka lidmašīna būs jau gan-
drīz stundu agrāk. Tad arī man bija 
jāmaina mans plāns un jāizbrauc ag-
rāk, nekā biju domājis. Vēl pārbaudīju, 
kurā terminālā vēstnieces lidmašīna 
pienāks, un devos ceļā ar domu, lai ter-
minālā esmu laicīgi un ciemiņam nav 
jākreņķējas, kur doties svešā pilsētā. 
Lidmašīna tiešam ielidoja laicīgi, un tā 
kā es vēstnieci nekad vēl nebiju saticis 
un nedomāju, ka viņa pazītu arī mani, 
uzvilku savu cepuri ar Latvijas vārdu 
un gaidīju.

Beidzot gāju pie bagāžas lentas, 
kur viņa jau arī stāvēja. Ar iepazīšanos 
mums nebija nekādu bēdu, vēstnieces 
smaids man pateica, ka viņa ir mani 
pazinusi. Sasveicinājāmies, saņēmām 
viņas koferi un devāmies uz mašīnu, 
kur viss labi ietilpa īstās vietās. Ta-
gad tikai doties uz jau pasūtīto vies-
nīcu, pierakstīties un pastāstīt par jau 
šīsdienas tuvākiem plāniem. No Per-
tas lidostas 3. un 4. termināla ceļš uz 
Pertas centru iet tieši garām Latviešu 
Centram, taču nevaram pabraukt tam 
garām, mūsu svarīgajam ciemiņam, 
kaut vai tikai garām braucot, nepa-
rādot mūsu Pertas latviešu lepnumu: 
mūsu Centru. To arī izdarījām un tad 
devāmies tālāk uz viesnīcu jau Pertas 
centrā.

Braucot uz pilsētas centru, pār-
braucot pāri Gulbju Upei, mūsu Pertas 
debesskrāpji bija acu priekša un tad 
varēju arī pastāstīt, ka Rietumaus-
trālijā ir tikpat daudz cilvēku kā visā 
Latvijā – 2,5 milj., un no tiem 1,5 milj. 
dzīvo Pertā. Tepat jau arī bija mūsu 
viesnīca. Tā kā vēstniecei ir paredzē-
tas tikai pusotras dienas Pertā, tad bija 
labi jāiekārtojas, lai šai īsajā laika sprī-
dī varu pēc iespējas vairāk no mūsu 
pilsētas parādīt. Tātad – vēl šovakar un 

rītdien, bet rītvakar viešņa jau jānogā-
dā atpakaļ lidostā ceļojumam atpakaļ 
uz Tokiju. Ieejam viesnīcā, pierakstā-
mies, sanesam savus nesamos istabās 
un bez nekādas lielas kavēšanās brau-
cam atkal.

Taču viesim ir jāparāda arī kaut 
kas no Pertas, un tā kā šai ceļa posmā 
vēstnieces koferis bija cietis bojājumus 
un jau rīt viņai ir taču jādodas atkal tā-
lajā ceļā atpakaļ uz Japānu, vēstniece 
nolēma, ka viņa sev nopirks jaunu ko-
feri tieši šeit – Pertā. Nu braucām uz 
lielo Garden  City lielveikalu Boora-
gūnā. Pēc mazas apjautāšanās mums 
ierādīja, kur tad mēs varētu šo lietu 
nopirkt. Nu šai veikalā bija koferi gan 
lieli, gan mazi un gandrīz jebkurā krā-
sā ko vēlies. Mūsu vēstniece izmeklēja 
tādu, kuru nu varēs redzēt pa bagāžas 
lentu jau kaut vai no pašas lidmašīnas: 
lielu, vieglu, spilgti baltu, kurš gan-
drīz jau pats uz ritentiņiem slīdēja pa 
taciņu. Bijām ļoti apmierināti ar savu 
pirkumu.

Daudz nevaram kavēties, jo šova-
kar vēl jāsteidzas uz Ziemeļpertu, kur 
vēstniecei ir paredzēta intervija Pertas 
Latviešu radio stundā. Nebiju šai apvi-
dū bijis jau daudzus gadus un nu gudro-
ju – velns nu  sazini, kas tas par ceļu; 
ielas šilti, uz kuru pusi man jābrauc, 
neredzu. Nu tikai braucu. Beidzot – jā, 
labi ir, šo vietu jau pazīstu, bet esam 
vēl labu gabalu no Ziemeļpertas. Ta-
gad tikai dodies tālāk, Kaning lielceļš, 
frīvejs, Čarles iela... un skaties, jau 
esam turpat pie Radio stacijas. Esam 
piebraukuši tieši kopā ar Vucēnu Jāni 
un viņa kundzi Sarmīti.

Brīnos pats, ka viss tomēr sanāca 
kopā tā, ka labāk nevarētu pat izplānot. 
Tai mūsu vēstniecei laikam ir kāda sle-
pena vara, kura mani vadīja. Nu tagad 
Jānis mūs piereģistrē radiostacijā, un 
visi ejam iekšā studijā. Vēl ir drusku 
laika pārrunāt, ko un kā viņš prasīs 
un kā mums šai, vismaz man, svešajā 
vietā uzvesties – nu tā, kad var un kad 
nevar runāt utt. Drīz bija mūsu kārta 
radioraidījumam, un viss arī sākās, ko 
Vucēnu Jānis, kā jau ar daudzajiem 
viesu interviju piedzīvojumiem, to arī 
godam novadīja.

Mums tur tīri iepatikās un pēc 

vēstnieces intervijas tā arī palikām vēl 
ilgāku laiku un noklausījāmies mazliet 
no Ziņām no Latvijas un Latvijas mū-
ziku, bet tad jau bija atkal jādodas ceļā 
un atpakaļ uz viesnīcu. Vēstniece taču 
bija jau ceļojusi no Adelaides, un vēl 
nebijām nekur pieturējuši, lai kaut vai 
iedzertu kādu krūzīti kafijas.

Sestdienas vakarā, Ziemeļpertā 
nebiju bijis vismaz kādus 50 gadus, 
bet zināju, ka šeit viss kas tad arī no-
tiek. Nu jau ielas ir tumšas, mašīna 
pie mašīnas, cilvēku mudžeklis. Ielas 
nepazīstu, tikai zīlēju, ka nu jau vaja-
dzētu būt Viliam ielai. Āā, te jau ir tas 
Pakavtilts, tad jau tā bija Viliam iela? 
Nu vismaz tik tālu, un tagad vēstnie-
ce vēl ir jāaizved uz Ķēniņa Parku, jo 
rītdien viņa taču jau dodas prom, bet 
Pertu nakts ugunīs un Gulbju upes 
atspīdumā viņai ir noteikti jāredz. Tā 
nu dodamies uz Kings Parku. Nakts ir 
mierīga, bez liela vēja un samērā sil-
ta, un parks ir pilns cilvēku. Beidzot 
noliekam mašīnu un noejam gar Mū-
žīgo Uguni gar Kritušo pieminekli, un 
te nu Perta ir kā uz delnas – skaista, 
spīdīga, skatās savā atspīdumā Gulbju 
upē. Nu tā ir mūsu Pertas pasaka, un 
nu varam braukt uz viesnīcu un varbūt 
vēl arī kaut ko iekost, jo taču neesam 
neko ēduši kopš rīta. Viesnīcā ieejam 
restorānā un pasūtam vakariņas, ku-
rām klāt piedzeram pa glāzei sarkan-
vīna un liekās, ka nu diena ir izvadīta. 
Rītdien jauns ciemošanās posms. No-
vēlam ar labu nakti, un ar to šī diena 

Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī apciemo Pertu
Tiekas ar latviešiem un piedalās radio raidījumā

 
Turpinājums 17. lpp.

Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī (pirmā rindā, piektā no labās) ar Pertas latviešiem, Latviešu centra pagalmā.
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Vēstniece  pasniedz  dāvanas  bērnu 
grupas vadītājai Līvai Ulmanei.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2018. gada 9. maijā

Zem šāda nosau-
kuma izskanēja oper-
dziedones Maijas  Ko-
vaļevskas (soprāns) un 
pianistes Dzintras Erli-
has koncerts  28. aprīļa 
pēcpusdienā Sidnejas 
Latviešu nama lielajā 

zālē. Atsaucība koncertam bija lielis-
ka. Zāli pildīja ap 150 mūsu pašu tau-
tiešu un austrāliešu mūzikas cienītāju.

Kaut liela daļa klausītāju mākslinieci 
bija jau dzirdējuši slavenajā Handas ope-
ras Bohēmas (La Bohème) izrādē Sidne-
jas ostā un labdarības koncertā, ko rīkoja 
Ojārs Greste kopā ar Baibu Bērziņu Gres-
tes mājā (Laikraksts Latvietis  Nr.499), 
daudziem ar divām reizēm nebija pieticis. 
Tie izmantoja vēl trešo iespēju, lai vēlreiz 
dzirdētu šo tautā iemīļoto, pasaulslaveno 
dziedoni, kuras vārdu daudzina no Bue-
nosairesas līdz Rīgai/Siguldai.

Tikpat augstvērtīgu sniegumu 
sniedza no Rīgas nule ielidojusī pia-
niste Dzintra Erliha. Arī Erlihas pa-
saules mēroga sasniegumu uzskaite 
sniedzas rokas garumā. Kā pianiste 
Erliha ir koncertējusi pasaules skatu-
vēs no Brazīlijas līdz Islandei.

Koncertu atklāj SLB priekšsēdis Jā-
nis Čečiņš. Viņš piezīmē, ka šai laimes 
gadā, kad mums ir dots piedzīvot Lat-
vijas valsts dibināšanas simtgadi, mēs 
mūsu svētku prieku izvēršam dāvanās. 
Atbilstoši šī koncerta nosaukumam – 
ar siltu sirdi mēs dāvinām Latvijai no 
sirds un savas rocības. Mēs, Austrālijas 
un Jaunzēlandes latvieši, LAAJ vadī-
bā to darām, ziedojot Latvijas izglītī-
bas mērķiem Vītola  fonda paspārnē: 
 manadavanalatvijai@gmail.com Šīs 
dienas koncerta mākslinieces Maija 
Kovaļevska un Dzintra Erliha to dara, 
dāvinot Latvijas maznodrošināto bērnu 
īpašām izglītības un terapijas vajadzī-
bām: ziedot.lv

Nav spēcīgāka apliecinājuma Lat-
vijas simtgades sauklim Es esmu Lat-
vija kā tas, ko redzam un dzirdam šo-
dien Sidnejas Latviešu nama skatuvē.

Koncerta programmu pieteic 
Ojārs Greste. Tās norisē pa posmiem 
mijās Maijas Kovaļevskas dziedātās 

dziesmas ar Dzintras Erlihas atskaņo-
tiem klavieru solo gabaliem.

Programmu ievada četras latviešu 
komponistu dziesmas, kas visas apcer 
mīlestības tēmu, kaut no dažādiem as-
pektiem. Dzirdam: Jāzepa Vītola Aizver 
actiņas un smaidi (Jānis Poruks), Emīla 
Dārziņa Mātes gars (Helgi), Jāņa Medi-
ņa Ir viens vakars (Jānis Jaunsudrabiņš) 
un Lūcijas Garūtas skaisto Mēness laivu 
ar Raiņa vārdiem. Visus izpildījumus 
apmirdz solistes dzirkstošās acis, mī-
mika, žesti un smaids, kas nenodziest 
līdz koncerta pēdējai izskaņai. Dziedot 
dziesmu Mātes gars, nav šaubu, ka so-
liste ir pārliekusies pār bērna gultiņu un 
dziesmā vij tam sapņu vainadziņu.

Šai pirmajā posmā sevišķi izceļas 
Erlihas izcilie pavadījumi. Vienmēr 
smalkjūtīgi, vienmēr proporcionāli ie-
turēti, bet ar savu noteiktu lomu iekrā-
sot fonu, pret kuru atskan dziesma pati. 
Šī augstvērtīgā māksla visspilgtāk izce-
ļas Garūtas dziesmā Mēness laiva, kur 
balss un pavadījums perfektā saskaņā 
attēlo mēness vizuļošanu uz ūdens virs-
mas. Rodas vēlme, kā dziesma min, lai 
šis mēness brauciens mūžam nebeigtos!

Pieteicot savu pirmo klavieru solo, 
pianiste Erliha klausītājus iepazīstina 
ar Lūcijas Garūtas (1902-1977) muzi-
kālo izglītību un viņas pienesumu lat-

viešu mūzikai.
Kā viena no pirmajām sievietēm Lat-

vijas jaundibinātajā konservatorijā, Ga-
rūta absolvē Jāzepa Vītola kompozīcijas 
klasi 1924. gadā, un jau 1925. gadā tās 
pašas skolas klavieru klasi. Īsi pēc tam 
jaunā komponiste un pianiste dodas uz 
Franciju gūt jaunus iespaidus un papildi-
nāt savu pašizaugsmi. Nav šaubu, ka jau-
nie, franču skolā gūtie iespaidi ietekmē 
Garūtas turpmākas kompozīcijas gaitas.

No koncertprogrammas vērtīgajām 
piezīmēm piemetinu, ka biogrāfiskie un 
stilistiski aspekti Lūcijas Garūtas ka-
mermūzikas interpretācijā kļūst par Er-
lihas doktorgrāda (Dr.Art. 2013.g.) di-
sertācijas tematu. Šim apgaismojošajam 
ievadam seko Lūcijas Garūtas klavieru 
skaņdarba Etīde Teika atskaņojums.

Kā nule dzirdētajā Garūtas dzies-
mā Mēness  laiva,  tā arī šai klavieru 
solo gabalā ir jaušama franču impre-
sionisma ietekme. Tā izpaužas skaņu 
nianšu bagātībā, kas veido un pārveido 
skaņdarba noskaņu ar kaleidoskopisku 
efektu. Erlihas suverēno spēli un pār-
liecinošo izpildījumu klausītāji sveic 
ar ilgstošiem aplausiem.

Ar Lūcijas Garūtas starpniecību 
esam nonākuši 19. gadsimteņa franču 

„Ar siltu sirdi“
Maijas Kovaļevskas un Dzintras Erlihas koncerts Sidnejas Latviešu namā

 
Turpinājums 9. lpp.

Dzied Maija Kovaļevska. Pie klavierēm Dzintra Erliha.
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No kreisās: Maija Kovaļevska, Ojārs Greste, Dzintra Erliha.
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No kreisās: Maija Kovaļevska, Dzintra Erliha, Jānis Čečiņš.
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Trešdien, 2018. gada 9. maijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Kur tik trauslā augu-
mā rodas tik liela balss? 
Apbrīnas pilna sēžu un 
klausos: mums priekšā 
nestāv spēcīgi konstruētā 
Džouna Saterlande (Joan 
Sutherland), no kuras 
varētu sagaidīt šādu ba-

gātību, bet gan slaida, skaista, vijīga 
dāma. Balss pieņemas spēkā, liekas, ka 
rezervē ir vēl daudz, un baznīcas telpa 
ir par šauru, lai to visu saturētu. Taču 
tā ir operas balss, kurai jāspēj pārvarēt 
operas nama orķestri, un ir skaidrs, ka 
Maija Kovaļevska to veic bez piepūles. 

Bet tas notiek programmas beigās. 
Koncerts piektdien, 4. maijā, sākās ar 
mazām dziesmiņām, varētu teikt, balss 
iesildīšanai. Labi pazīstamās latviešu 
komponistu dziesmas, Jāzepa Vītola 
Aizver actiņas un smaidi, Emīla Dārzi-
ņa Mātes gars, Jāņa Mediņa Ir viens va-
kars un Lūcijas Garūtas Mēness  laiva 
kalpoja kā ievads uz lielākām lietām, un 
likās gandrīz par niecīgām tik lielai bal-
sij. Bijām atnākuši, lai dzirdētu operu 
ārijas. Nākošās divas dziesmas, garīgās 
Baha/Guno (Bach/Gounod) Ave Maria 
un Cesara Franka (Cesar Franck) Panis 
Angelicus bija kā goda parādīšana kon-
certa telpai – baznīcai. Ļoti piemēroti.

Klavieru pavadījumus spēlēja Dzin-
tra Erliha. Ne katrs pianists, vienalga, 
cik spējīgs, ir labs pavadītājs, jo vienmēr 
ir kārdinājums izcelties, bet jau pašā 
sākumā kļuva skaidrs, ka sadarbība un 

iejūtīgums abu mākslinieču starpā ir 
pilnīgs. Māksla, ne ego ir galvenais, un 
saprātīgas pavadītājas atbalsts ir neat-
vietojams. Dabūjām baudīt arī Dzintras 
Erlihas solistes spējas ar Lūcijas Garūtas 
Etīde Teika un Meditāciju klavierēm un 
Aleksandra Skrjabina Divas Prelūdijas. 
Šie darbi man ir sveši, tātad atklājums, 
un bija prieks dzirdēt kaut ko jaunu, ne-
vis mūžīgos, pianistu iemīļotos Šopēnus 
un Bēthovenus. Liekas, ka pianistei ir 
nosliece drīzāk uz smalkiem, medita-
tīviem, nekā uz bravūras darbiem, un 
viņa spēlē it kā apmīļodama instrumen-
tu, kurā rodas skaistās skaņas.

Un tad, vakara kulminācija, divas 
Pučīni ārijas, Mi chiamano Mimi (mani 
sauc Mimi – nezinu kādēļ, jo mans 
vārds ir Lučia) no Bohēma (La bohème) 
un O mio  babbino  caro  (Mīļais  tētiņ) 
no operas Džanni  Skiki  (Gianni  Schi-
cchi),  kurā Skiki meita Lauretta lūdz 
tēvam atļauju, precēt Rinučio, jo viņa 
drīzāk gribētu mirt, nekā dzīvot bez 
sava mīļākā. Ārijās īsti parādās Maijas 
Kovaļevskas tēlošanas un balss spējas: 
reizēm šarmanta, koķetīga, reizēm pa-
zemīga, reizēm dramatiska. Viņa iejū-

mūzikas ziedu laikos, kas tai laikā do-
minēja mūzikas pasaulē. Turpinājumā 
dzirdam soprānu Maiju Kovaļevsku, 
dziedot Šarla Guno/Baha (Charles 
Gounod/J.S. Bach) Ave Maria un Cezā-
ra Franka (César Franck) Panis Ange-
licus (Eņģeļu maize) no tā laika franču 
garīgās mūzikas latīņu pūra. Taisnības 
labad ir jāpiezīmē, ka Cezārs Franks, 
kaut dzimis Beļģijā, savu radošo mūžu 
pavadīja Francijā. Abas lūgšanas tiek 
veltītas Latvijai ar lūgumu, lai eņģeļu 
maize svētītu mūsu tautu, mūsu valsti.

Seko pārsteidzīgu aplausu vētra, kas 
neļauj dziesmām izskanēt līdz to svētsvi-
nīgam klusumam. No mūsu puses tā nav 
nepieklājība, bet spontāna gara atsauks-
me – sajūsma, kas nelaikā pāri plūst.

Seko divi pianistes Erlihas atskaņo-
ti klavieru skaņdarbi; pirmais – Alek-
sandra Skrjabina (1872-1915) Divas 
Prelūdijas (Op.11), otrais – Lūcijas 
Garūtas (1902-1977) Meditācija klavie-
rēm. Pie pirmā skaņdarba pianiste pie-
zīmē, ka viņas izvēle nav nejauša. Arī 
Lūcija Garūta savas karjeras sākuma 
gados ir atskaņojusi Skrjabina prelūdi-
jas. Šķiet, abus komponistus, kaut katru 

savā laikā, ir saistījusi franču mākslas 
un mūzikas pasaule. Arī Skrjabins lielu 
daļu sava mūža tika pavadījis Francijā.

Zem Erlihas pirkstiem Skrjabina 
Prelūdijas plūst kā skaņu stāstījums, iz-
teiksmīgi veidotās frāzēs un teikumos. 
Toties Garūtas Meditācija, kaut sākumā 
uzņem Skrjabina Prelūdiju rimto pārdo-
mu noskaņu, trauksmainajā vidus daļā 
tā izplaukst lielākā skaņā un domu lido-
jumā, it kā kādu iekšēju konfliktu risi-
not. Jūtu vētrai seko atkāpe līdz mierpil-
nam izlīdzinājumam meditācijas beigās.

Koncerta nobeigumā vietu skatuvē 
no jauna ieņem Maija Kovaļevska ar di-
vām operu ārijām. Kā pirmo viņa dzied 
Mimī āriju Mani sauc par Mimī (Mi chi-
amano Mimi) no Pučīni operas Bohēma 
(Giacomo Puccini „La Bohème“). Dzie-
done ir savā elementā. Lomu tēlo ar 
acīm un žestiem. Šķiet, viņas pilnskanī-
gais dziedājums apvij klausītājus nama 
lielajā zālē un aizlido tālu līdz Sidnejas 
ostai, kur tikko ir izskanējusi Bohē-
mas  pēdējā izrāde. Mimī, kas šobrīd 
stāv mūsu priekšā, trūkst pretspēlētāja. 
Mirklī, mēs kļūstam par Mimī Rodolfo, 
kam Mimī atklāj sirdi un savas vien-
kāršās dzīves stāstu. Brīdī, kad dzīves 
stāsts skar Mimī nodarbošanos, viņa 
apglāsta ziedus skatuves dekorējumā, 

atzīstoties, ka savam priekam viņa iz-
šujot puķītes. Cik vienkārši, tik skaisti.

Šo izcili tēloto priekšnesumu pavada 
tikpat izcils Dzintras Erlihas pavadījums.

Tādā pat krāšņā attēlojumā izskan 
Kovaļevskas pēdējais sniegums – Laure-
tas ārija Ai, manu mīļo papiņ no Pučīni 
operas Džiānī Skīkī (O mio babbino caro, 
Giacomo Puccini – „Gianni Schicchi“).

Kalngals ir sasniegts. Kājās stāvēda-
mi, ar ilgstošiem aplausiem un kāju rībi-
nāšanu sveicam koncerta izpildītājas. Kā 
piedevu mākslinieces atkārto Jāņa Medi-
ņa Ir viens vakars, ko dzirdējām koncer-
ta pirmajā daļā. Šoreiz, dziesma pieņem 
citu nozīmi, atbalsojot klausītāju izjūtas: 
šis ir vakars, kad sirds aiz laimes sāp.

Koncertam izskanot, saplūstam 
Mārtiņa Siliņa zālē uz biedrības dāmu 
gādāto cienastu. Skan tosti, šķind glā-
zes, plūst sirds siltums no devēja uz 
ņēmēju un atpakaļ, līdz neviens vairs 
nezinām, kurš devējs, kurš ņēmējs.

Atvadām ir tikai viens ko teikt: ar 
siltu sirdi gaidīsim jūs abas atpakaļ!

Ļoti liels paldies māksliniecēm un 
garajai virknei koncerta rīkotāju un vei-
cinātāju Adelaidē, Melburnā un Sidnejā, 
kas sadarbojas šī koncerta īstenošanā.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Ar siltu sirdi
Turpinājums no 8. lpp.

„Ar siltu sirdi“ Adelaides latviešu dievnamā
Maija Kovaļevska un Dzintra Erliha Sv. Pētera baznīcā Adelaidē

Dzied Maija Kovaļevska. Pie klavierēm Dzintra Erliha.
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Turpinājums 18. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2018. gada 9. maijā

Eiropas mūzikas 
skolotāju asociācijas 
26. konference šogad 
notika Latvijā, Jelga-
vas 4. vidusskolā, no 
14. līdz  17. martam. 
Tajā bija ieradušies ap 
230 skolotāju no Eiro-

pas valstīm un vēl tālākām zemēm, 
pat no Ganas Āfrikā. Viesiem, kā vēs-
tīja 4. vidusskolas mūzikas skolotāja 
Krista  Lūsiņa, koncertus sniedza 
visi Jelgavas 4. vidusskolas kori, pū-
tēju orķestris Rota, bērnu un jauniešu 
deju kolektīvs Vēja  zirdziņš,  vokālā 
grupa Latvian  voices, folkloras kopa 
Dimzēns, vokāli instrumentālais an-
samblis Zelta  stīdziņas, Jelgavas Mū-
zikas vidusskolas audzēkņi, radot cie-
miņiem pietiekoši plašu priekšstatu, 
cik daudzpusīgi bērni un jaunieši ap-
gūst mūziku Jelgavā.

Rodas jautājums, kāpēc šāda 
prestiža konference notika Jelgavā 
un 4. vidusskolā? Lūk, atbilde. Kopš 
1977. gada šī Jelgavas vidējā mācību 
iestāde kļuva par mūzikas novirziena 
skolu. Jau 40 gadus Lienas un Agra 
Celma vadībā šeit padziļināti apgūst 
mūzikas teoriju, mūzikas vēsturi, 
spēlēt dažādus mūzikas instrumen-
tus, muzicēt koros un pūtēju orķestrī. 
Jāatzīmē, ka Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos Jelgavas 
4. vidusskolas kori un pūtēju orķestris 
vairākkārt ieguvuši laureāta nosauku-
mu, bet 2005. un 2010. gadā meiteņu 
koris Spīgo Līgas Celmas – Kursietes 
vadībā saņēma svētku Lielo balvu. Sa-
vukārt 2008. gadā XXIV Vispārējos 
latviešu dziesmu un XIV Deju svēt-
kos ieguva labākā kora titulu. Lielā-
kā starptautiskā atzinība ir saņemtais 
Čempiona tituls 8. starptautiskajā 
koru olimpiādē, kad koris Spīgo izcī-
nīja divas medaļas Jauniešu koru un 
Tautas mūzikas grupā. Skolas kori un 
individuālie izpildītāji piedalījušies arī 
citos starptautiskos festivālos, kon-
kursos un festivālos Austrijā, Čehijā, 
Igaunijā, Francijā, Spānijā, Somijā un 
citās valstīs.

Gaidot Eiropas mūzikas skolotāju 

asociācijas 26. konferenci, skolotāja 
Liena Celma īstenojusi vēl vienu ie-
ceri – 9. martā Jelgavas 4. vidusskolā 
atklāja trīs Jelgavas mākslinieka Raita 
Junkera sienas gleznojumus. Viņš par 
jelgavnieku sevi skaita tikai septiņus 
gadus, taču viņa neatlaidīgā darbo-
šanās ieguvusi nedalītu pilsētnieku 
atzinību. Raita Junkera vadītā bērnu 
un jauniešu studija Mansards pulcina 
lielus un mazus (Studisti konferences 
laikā bija sagatavojuši izstādi, kuras 
tēma ir mūzika.), viņa audzēkņi kat-
ru gadu rīko plenērus ne tikai Latvijā, 
bet arī Vācijā. Viņš ir radījis Jelgavā 
pirmo brīvdabas mākslas galeriju, ir 
Dzejas dienu mākslinieciskā iekārto-
juma radītājs, viņa dekorācijas redza-
mas Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra 
iestudējumos. Latvijas Dzelzceļa vēs-
tures muzeja Jelgavas filiālē skatāms 
pirmais Raita Junkera pirmais sienas 
gleznojums.

Māksliniekam, ķeroties pie šīs ide-
jas realizācijas, bija jārisina visai sa-
režģīts uzdevums. Kā stāsta skolotāja 
Liena Celma, katrai skaņai atbilst sava 
krāsa. Tātad uz sienas krāsās vajadzē-
ja gandrīz vai uzgleznot klaviatūru, 
kurā katrs taustiņš piespiežot izraisa 
savu toni – do, re, mi... utt., klaviatū-
ru negleznojot. Lai šos noteikumus 
ievērotu, Raitis Junkers par pamatu 

izvēlējās kori Spīgo ar tā skanīgajām 
balsīm, bagātīgo skanējumu, jaunību, 
dzirkstošo dzīvesprieku un dziedātāju 
meitenīgo dedzību.

Lielākajā gleznojumā, kas ir 8 m 
garš, attēlota tipiska Latvijas ainava 
ar riju, pakalniem, plašajām ārēm un 
baznīcu un sauli visa centrā. Priekš-
plānā attēlotas koristes nacionālos 
tērpos. Katrs apģērbs ir savā tonī, iz-
veidojot visu varavīksni. Nekas nav 
reālistiski precīzi attēlots, būtiskākais 
ir skaņas viļņošanās, kustība, ko atai-
no krāsu vēzieni. Te slaidā lokā trau-
cas visas spektra krāsas, te krustojo-
ties, te līdzās pastāvot, no kā veidojas 
harmonija un grezna krāsu simfonija.

Otrs gleznojums – krietni ma-
zāks – veltīts mūzikas instrumentiem 
pūtēju orķestrī un saucas Tauru skaņās 
kad viļņojas gaiss, bet trešais, atveido-
jot klaviatūru, pastāsta par tiem mū-
zikas kolektīviem, kas veido Jelgavas 
4. vidusskolas godu un slavu.

Te gribas atcerēties, ka arī citās 
Jelgavas latviešu vidusskolās atrodas 
māksla – Valsts ģimnāzijā skolēnus 
priecē  Andreja  Zvejnieka sienas 
gleznojumi, bet Tehnoloģiju vidussko-
lā – Aleksandra un Mārītes Djačen-
ko divi lieli keramikas panno.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Eiropas mūzikas skolotāji tiekas Jelgavā

Raits Junkers atklāšanā.
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Latvijas Nacionāla-
jā mākslas muzejā līdz 
31. martam bija skatā-
ma trešā izstāde no cikla 
Paaudze, kas šoreiz bija 
veltīta gleznotājai Dai-
nai Riņķei.

Izstādes auto-
re ir dzimusi 1941. gada 2. febru-
ārī, Rīgā. Pēc J. Rozentāla Rīgas 
mākslas skolas beigšanas 1959. gadā 
viņa turpinājusi mācības Latvijas 
Mākslas akadēmijas Glezniecības 
nodaļā, kuru absolvējusi 1965. gadā 
pie Eduarda Kalniņa. Strādāju-
si VEF Kultūras pils glezniecības 
studijā un Latvijas Mākslas akadē-
mijas sagatavošanas kursos. Nāka-
majā gadā pēc augstākās izglītības 
iegūšanas sākusi piedalīties izstā-
dēs, Mākslinieku savienībā uzņem-
ta 1968. gadā, saņēmusi vairākas 
godalgas konkursos, kas saistīti ar 
darba tēmu.

Māksliniece allaž ir bijusi sav-
rupniece. Satiekoties un sarunājo-
ties varēja rasties iespaids, ka viņa 
ir šeit un vienlaikus atrodas kaut 
kur citur. Tas novērojams arī viņas 
gleznās: viss ir reāli attēlots, ne-
aizmirstot detaļas, apgaismojumu, 
noteiktu konkrētību, taču acīm tve-
ramais nav tik daudz šodiena, cik 
pārlaicīgais.

Kādā pasenā intervijā Daina 
Riņķe atzīstas, ka „var  būt,  ka  es 
šai brīdī nemaz šeit neesmu, bet gan 
pie Alūksnes, savos laukos, kas man 
nāk  līdz  visu  dzīvi  jau  kopš  bērnī-
bas.  Mana  dzīve  taču  sastāv  tikai 
no atmiņu ainām /../ Vēl šodien man 
patīk  pogas  un  pamestas mājas,  ko 
atceros no kolhozu  laikiem,  kad vi-
sus  mātes  un  tēva  radus  izveda  uz 
Sibīriju“.

Lūk, kur meklējami cēloņi glez-
notājas sižetu, tēmu atainojumam, 
izklāstam. Bērnībā pārdzīvotais allaž 
atstāj dziļas jo dziļas pēdas, taču, ja 
tās vēl ir tik traģiskas un tik personī-
gas, kā vēsta Daina Riņķe, tad pasauli 
nevar uztvert citādāk.

Izstādē vecākais darbs ir 
1968. gadā tapušās Atmiņas – dažādu 
paaudžu sievietes sēž un klusē, viņas 
pat savā starpā nekontaktējas. Patiesī-
bā nekas vairāk arī nenotiek. Agrāk, 
kad nezinājām mākslinieces stāstu, 
šādā gleznas izvērsumā saskatīja at-
miņu  alegoriju.  Nav jau nepareizi; 
mēs jau nezinām šo sieviešu pārdomu 
cēloni un domu gaitu. Gleznotāja ne-
dod nevienu mājienu, bet krāsu izvēle 
ļauj nojaust, ka šo tēlu ieslīgšana pa-
gātnes notikumos ir pilna dramatis-
ma.

Vēlākos – 20.gs. 70.-80. gados, 
kad Daina Riņķe ārēji it kā rāda sa-
dzīvisku situāciju celtniecībā, pilsē-

tas sadzīvē, fabrikā vai pat ganībās 
laukos, tādējādi viņas gleznas for-
māli pieskaitāmas padomju  darba 
tēmai, kādēļ māksliniece pat guva 
oficiālo aprindu atzinību. Tomēr vi-
ņas gleznas ir visai dīvainas. Arī ta-
jās kā Atmiņās nekas nenotiek, darba 
cilvēks tikko ir atstājis gleznas ie-
tvarus, rodas ilūzija, ka joprojām vēl 
jūtama viņa elpa. Viss ir kluss, mierī-
gi, nav nekādas kustības (pat gleznā 
Darba  diena,  kas tapusi 1975. gadā 
un kurā tēlota bezgalīga mašīnu drū-
zmēšanās uz ielām un pāri tiltam sa-
strēgumstundā, kustība ir pārtrauk-
ta). Dažkārt zemais horizonts paver 
plašu debesu muti, kurā arī labākajā 
gadījumā klāj dūmaka, to balsta visai 
šaura zemes strēmele, kurās plašu-
mos sabijies spriņģo vientulīgs zirgs. 
Krāstoņi gan ir atlasīti ārkārtīgi jū-
tīgi.

Gleznās Daina 
Riņķe visai bieži 
ābolu kaudzēm, 
vientuļa zirgam 
ganībās pretsta-
tīta tehnikai. Tā 
autore izsaka savu 
attieksmi pret teh-
nisko progresu. 
Viņa pati nāk no 
dabas ieskautas 
vides, kur viss 
smaržo, elpo, dva-
šo, pulsē, tātad 
dzīvo.

Pagājušā gad-
simta pēdējā gadu 
desmitā viņa kra-
si mainās, par 
ko liecina eks-
ponētais darbs 
Smiekli caur asa-
rām.  Divas  no 
Domjē  litogrāfi-
jām (1995). Te sā-
pēs vai kādā citā 
iekšējā smagumā 
salocījusies, sēž 

melna sieva ar baltiem matiem. Fons 
ir neskarts, atstājot kartona brūno 
toni kā vienīgo krāsaino laukumu. 
Gandrīz vai rodas iespaids, ka mūsu 
priekšā ir melnbaltā grafikas lapa ar 
melno augumu, pelēcīgo litogrāfis-
ko attēlu un vietām koši balto krās-
vielu.

Tas vēsta par kādām ļoti būtiskām 
pārmaiņām mākslinieces garīgajā pa-
saulē, kurā, kā šķiet, nevienu nelaiž 
iekšā, jo tur ir tik daudz traģisma, ka 
negribas nevienam rādīt.

Apsveicams, ka muzejs atcerējies 
tik savrupu un savdabīgu gleznotāju, 
kāda ir Daina Riņķe.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Atmiņas kā dzīve

Skats no izstādes.
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Smiekli caur asarām. Divas no Domjē litogrāfijām. 1995.
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Šogad, svinot Latvijas simtgadi, teju 
ikviens darbs tiek veltīts šai jubilejai. Tā 
ir sakritība, ka arī tikko izdevniecībā 
Upe  tuviem  un  tāliem izdotā grāmati-
ņa sevī ietver pašu būtiskāko par mūsu 
zemi un tās iemītniekiem. Ideja par šāda 

darba izveidošanu autoram, latviešu kultūras patriotam, 
diriģentam Imantam Resnim radās pirms pāris gadiem, 
kad, strādājot ārpus Latvijas, bieži nācies skaidrot dažādas 
it kā pašsaprotamas lietas par mūsu zemi. Imants Resnis 
savu darbu, nodēvējis par pašskatu, īsumā raksturo tā:

„Manis sarakstītais ir neliela grāmatiņa, kas ar smaidu 
pašiem par  sevi, dažkārt neizslēdzot arī  ironiju,  vēsta par 
būšanām un nebūšanām Latvijā. Arī par latviešiem pašiem, 
mūsu kapu un citiem svētkiem, ēšanas paradumiem utt. Tā 
domāta ikvienam, kurš vēlas iegūt  informāciju par Latviju, 
bet nevēlas sevi apgrūtināt ar gudru enciklopēdiju lasīšanu. 
Dažkārt tā var noderēt arī mums pašiem, lai, piemēram, uz-
zinātu, ka kādas Rīgas ielas nosaukums var radīt pārpratu-
mus, vai igauņu galvenais kalns ir augstāks par Gaiziņu, lai 
nodomātu – atkal jau kaimiņiem ir kas labāks.“

Tā kā darba veidotāji izdevumu iecerējuši kā augstvērtī-
gu suvenīru, tad tas izdots ne tikai latviešu, bet arī angļu va-
lodā Ulda Baloža tulkojumā. Pietiekošas cilvēku intereses 
gadījumā, tas tiks iztulkots arī mūsu kaimiņu tautu valodās.

Grāmatiņa ilustrēta ar Romāna Vitkovska karikatū-
rām, kuras var arī izņemt un izmantot kā pastkartes.

Darbs izdots, pateicoties Biļešu Paradīzes atbalstam un 
no 5. aprīļa nopērkams Latvijas grāmatnīcās, kā arī suve-
nīru tirdzniecības vietās.

Iveta Mielava
Laikrakstam „Latvietis“

Atsauksmes
Ojārs Kalniņš, bijušais Latvijas vēstnieks ASV, Latvi-

jas Institūta direktors: Latvijas izzināšana nekad nav bijusi 
iepriecinošāka...

Uldis Pīlēns, uzņēmējs: ...viegli, smaidīgi, pašironiski. 
Vienvārdsakot, – labi!

Vizuālo mākslu pārstāv Lilija Di-
nere un viņas dēls Roberts Diners gan 
ar individuāli, gan ar kopīgi darinātu 
mākslas darbu attēliem. Divi attēli no 
Eddas dziesmām (Jāņa Rozes apgāds, 
2015) ilustrē Ulda Bērziņa atdzejoju-
ma pirmpublicējumu Šķēpudziesma no 
sāgas par sadedzināto Njālu. Mākslas 
redaktore Linda Treija par Dineriem 
raksta:  „Lilijas  un  arī  Roberta  darbi 
izraisa  emocionālas  izjūtas  it  visos, 
bet tie sevišķi atklājas tiem, kuriem ir 
zināšanas kultūrvēsturē, kuri atpazīst 
simbolus,  atsauces.  Tad  katrs  darbs 
lasās  kā  teiksma, mīts  no  senām die-
nām, un mēs to varam asociēt ar laiku, 
kurā dzīvojam.“ Šī numura vāka attēls 
ir darināts no Lilijas Dineres gleznas 
Lielā iemītniece.

Dzejniece/māksliniece Maija Mei-
rāne apraksta un komentē Madonas 
Novadpētniecības un Mākslas muze-
ja izdevumu Erna Bērziņa/Dzelme/
Ķikure. Atgriešanās mājās. Zīmējumi 
un  teksti. Šo izdevumu ar daudziem 
Ernas Ķikures (1906-2003) dzejas 
un mākslas paraugiem sastādījusi vi-
ņas meita Inese Birstiņa un grafiskās 
mākslas meistars Nelson Vignault.

Režisore, dramaturģe Dace Mi-
cāne Zālīte dalās ar pieciem saviem 

visjaunākajiem dzejoļiem, un Bitīte 
Vinklere ar sešiem atdzejojumiem an-
gļu valodā no Baibas Bičoles krājuma 
Griežos.

Vlada Spāres stāsts Nelaimes 
putns ir par zēnu, kurš Vērmanes 
parkā spēlē šahu ar večiem, bet mā-
jās sarunājas ar savas iztēles tēliem. 
Ilzes Lāces-Verhaeghes stāsts Baloži 
uz  Žozetes  jumta ir par vecas sievas 
sāpi, kas neļauj vairs melot pašai sev. 
Lāsma Gaitniece ar sarunu dialogiem 
uzbur jauku piemiņu savam vectēvam 
Rudolfam Ģibietim.

Franču  trioleta  tradīcija  latviešu 
literārajā  telpā ir literatūrzinātnieces 
Ritas Grigānes konspekts no viņas 
2016. gada bakalaura darba Latvijas 
Kultūras akadēmijā. Trioleti ir lako-
niska dzejas forma, kur mazvārdība 
nav šķērslis bagātīgiem māksliniecis-
kiem izteiksmes līdzekļiem.

Rakstniece Rudīte Raudupe (Ru-
dīte Emir, angļu valodā rakstīdama), 
intervijā ar Laimu Martinski, Ziemeļ-
kalifornijas  Apskata  redaktori, stāsta 
par latviešu tautas dainās un indiešu 
tautas vēdās pausto līdzīgo Dieva jē-
dziena atziņu.

Komponiste Dace Aperāne inter-
vijā iepazīstina ar visā pasaulē plaši ie-

cienīto virtuozo pianistu Reini Zariņu. 
Aperāne ir pievienojusies JG redakci-
jas kolēģijai un apņēmusies turpmāk 
vadīt un veidot mūsu žurnālā atseviš-

Pavasara „Jaunā Gaita“ – JG Nr. 292
Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Žurnāla „Jaunā gaita“ Nr. 292 vāks.

„KAS IR LATVIEŠI / WHO ARE THE LATVIANS“
Jauna grāmata

Grāmatas „Kas ir latvieši“ un „Who are the Latvians“.

 
Turpinājums 17. lpp.



Trešdien, 2018. gada 9. maijā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Aprīļa pēdējā ne-
dēļa Latvijai atveda 
augstdzimušus viesus – 
23. aprīlī pēc Igaunijas 
apmeklējuma Rīgā ofi-
ciālā vizītē ieradās Viņa 
Karaliskā Augstība Nor-

vēģijas kroņprincis  Hokons un Vi-
ņas Karaliskā Augstība kroņprincese 
Mete Mārita. Pēc svinīgās sagaidīša-
nas uz sarkanā paklāja pie Rīgas pils, 
augstie viesi devās uz Ģerboņu zāli, 
kur notika oficiālā fotografēšanās un 
parakstīšanās viesu grāmatā. Tālāk 
viss notika pēc protokola, arī delegā-
ciju divpusējās sarunas.

Pie Brīvības pieminekļa, pēc Nor-
vēģijas un Latvijas valsts himnu atska-
ņošanas, tika nolikti ziedi ar karoga 
krāsu lentām. Norvēģijas delegācija 
ar prieku apsveicinājās ar jauno ļaužu 
pulciņu, kas cītīgi plivināja Norvēģijas 
karodziņus. Visi sajuka draudzīgā pul-
kā, droši vien radot satraukumu dro-

3. maija pusdien-
laikā pie Rīgas pils dzī-
va kustība, sabraukuši 
satraukušies ļaudis no 
visas Latvijas. Valsts 
svētkos gan rudenī, 
gan pavasarī Rīgas pils 

Svētku zālē notiek valsts augstāko ap-
balvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, 
Viestura ordeņa un Atzinības krusta 
pasniegšanas ceremonija. 3. maijā ap-
balvojumus saņēma 81 cilvēks. 

Svētku zāle uzposta, bez karogiem 
daudz ziedu, uz galda daudz, daudz 
krāsainu ordeņu kastīšu un milzums 
skaistu tumši sarkanu rožu. Lūgtie 
viesi sasēdināti noteiktā kārtībā: pir-

majā rindā sēž arī Ordeņu kapitula 
kanclere Kārina Pētersone un Ordeņu 
kapitula locekļi: Roberts Strīpnieks, 
Ēriks Hānbergs, Gaidis Andrejs Zei-
bots, Aivars Straume, Indulis Bērziņš 
un Žanete Ozoliņa.

Ceremonija sākas ar jauniešu kora 
Kamēr dziedātu Latvijas himnu, vi-
sus sveic valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un sākas pati apbalvojumu 
pasniegšana. Katram apbalvotajam ir 
iespēja teikt pateicības vārdus; vai-
rākums šo iespēju izmanto, cits pla-
šāk, cits pavisam īsi, cits ar joku, bet 
satraukums ir jūtams. Ir divi koncert-
starpbrīži – koris, dziedātājs Dau-
mants Kalniņš un instrumentālā grupa 

izpilda skaistas dziesmas, pat pirmat-
skaņojumus. Viss pasākums aizņem 
vairāk par divām stundām. Tad seko 
intervijas un fotografēšanās, arī ar sa-
vējiem, apsveicējiem. Aicinātie lūgti 
uz glāzi šampānieša.

Mana interese bija četri Viestura 
ordeņa saņēmēji (divi nebija varējuši 
ierasties veselības stāvokļa dēļ), pē-
dējie no apbalvošanai iesniegtā nacio-
nālo partizānu saraksta. Grūti viņiem 
bija tik ilgi nosēdēt. Viss kopumā bija 
ļoti emocionāli un skaisti. Jā, apbalvo-
šanas ceremonija ir skatāma Latvijas 
TV ierakstā.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Augstākie apbalvojumi valsts svētkos
Viestura ordeni saņēma nacionālie partizāni

No  kreisās:  kontrtenors  Sergejs  Jegers, 
prezidents Raimonds Vējonis.
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Ar Viestura ordeni apbalvotie nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 
nacionālie  partizāni. No  kreisās:  Ilmārs Adītājs, Vilma Birša, Domicella 
Pundure un Ēvalds Baumanis.
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Karaliskie viesi no Norvēģijas un Zviedrijas Rīgā
Bibliotēkas un Mākslas muzeja apmeklējumi
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No  kreisās:  Norvēģijas  kroņprincese  Mete  Mārite,  Norvēģijas  kroņprincis 
Hokons, LV prezidents Raimonds Vējonis, Iveta Vējone, LNB direktors Andris 
Vilks.
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Trešdiena, 
18. oktobris

Negribējās nekur kus-
tēties, jo miera skats kopā 
ar jūras ritmiem vilināja 
palikt. Tomēr pēc brokas-
tīm lēnām aizstaigājām uz 

tūristu centru, kur nobalsojām par skais-
tāko izstādīto mākslas darbu un aprunā-
jamies ar Stefāniju, iestādes vadītāju.

Stefānija dzīvoja Vācijā, bet dažus 
gadus atpakaļ viesojās, lai pabraukātu 
varenajos viļņos ar serfošanas dēli. Aiz-
braucot mājās, viņu vilka atpakaļ salas 
dzīves stils. Ne ilgi vēlāk Kokosu valdī-
ba reklamēja vadītājas posteni tūrisma 
centram. Stefānija bija ārprātīgi laimī-
ga, ka viņai piedāvāja darbu. Priecājās 
arī partneris, jo viņa tehniskais darbs ir 
paveicams no visām pasaules vietām.

Pēc pusdienām braucām lagūnai 
pāri, atpakaļ uz Mājas salu, jo tik treš-
dienās bija atvērts muzejs. Vadītāja Kai-
līja (Kylie) ar Kokosu malajiešu izcelsmi 
un labu angļu valodu bija jauna gados, 
bet ar izcilu izpratni pa salas vēsturi. 
Tur redzējām kāzu tērpus, rīsu traukus, 
kā piemēram, sietiņus, kuros izsijāja 
rīsa miltus, rīves, ko pielietoja, lai no 
kokosu riekstiem iegūtu eļļu. Šodien to 
izmanto, ar kokosu pienu pagatavojot 
ēdienu, kūka cepšanā vai pielejot pie 
karī. Vērojam vecu šujmašīnu, kas ražo-
ta Ķīnā, bet ar pazīstamo Singer vārdu. 
Vienā telpas daļā bija iespaidīgas tīkko-
ka un dzelzkoka lielas laivas. Izstādīta 
bija bijusī valūta, kas sākumā darināta 
no ziloņkaula un pēc tam no plastma-
sas, ko importēja salas īpašnieki.

Gar vienu sienu ilustrētie plakāti 
izskaidroja salas lomu pirmajā pasaules 
kara jūras cīņā starp austrāliešu un vā-
ciešu kuģiem. To nolēmām vēlāk izpētīt.

Bija skaists vakars, kad apsēdāmies 
Mājas salā uz vienīgo reizi nedēļā, kad 
ar iepriekš sarunāšanu varēja baudīt 
Kokosu malajiešu virtuves mākslu. Ne-
tālu no steķa, zem āra jumtiņa, skatoties 

uz lagūnu. Ēdieni bija sakārtoti uz gal-
da, kas bija novietots telpas centrā un 
izklāts bufetes stilā. Tur bija zvejnieku 
šīsdienas svaigais loms, kā arī saknes, 
cālis un novārītas olas pikantā mērcē.

Divas saujas tūristu sēdēja ap galdi-
ņiem un vēroja saules rietu, baudot garšī-
go maltīti. Būtu derējis kāda glāze dzid-
rā, bet bija jāapmierinās ar ūdeni. Pēc 
maltītes nebija tālu jāsoļo līdz katama-
rānam, kas jau gaidīja. Nakts brauciens 
pāri lagūnai bija skaists, jo krasta malās 
zibsnīja gaismas, un viss bija tik kluss.

Ceturtdiena, 19. oktobris
Dienu bijām nolēmuši pavadīt uz 

Dairekšona salas (Direction Island), 
kur plānojām izpētīt pirmā pasaules 
kara jūras vēsturi. Uz salu var nokļūt 
divas reizes nedēļā. Tais dienās šo op-
ciju piekabina vienu reizi no rīta un 
vienu reizi pēcpusdienā pie parasta-
jiem braucieniem.

Uz salas ir ekoloģiskās labierīcības, 
viens ūdens tanks ar krānu, kas mūsu 
viesošanās dienā neturēja ne pilītes, jo 
nebijis pietiekami lijis lietus, izveidotas 
takas, zālājs, galdiņi ar soliņiem zem 
pajumtes. Pašiem jāņem līdzi ūdens un 
ēdiens. Kad ar savu laiva atbrauc, tad 

var pārnakšņot zem zvaigznēm vai pa-
jumtē. Jaunieši bieži sapako dažām die-
nām uzturu, nodzīvojot līdz nākamai 
katamarāna vizītei. Ja gadījumā palaiž 
katamarānu garām un ir drosme, tad pa 
jūras bēguma stundām var pārstaigāt 
uz blakus salu – Mājas salu, vai var arī 
gaidīt gidu, kas ar tūristu grupiņu pāriet 
no salas uz salu jūras bēguma stundās.

Kad ap plkst. 7.00 staigājām uz busi-
ņa piestātni, lai tiktu līdz katamarānam, 
lidlauka un zālāja malā vērojām lielu, pe-
lēku formu, kas radīja lielu troksni. Bija 
ielidojusi Austrālijas robežu patruļas 
militārā lidmašīna ar platām rokām un 
lieliem propelleriem. Tā ik pa laiku pie-
skrien salās, pārbauda, kas ir kas, un tik 
pat ātri aizlido atpakaļ uz cietzemi. Pēc 
neilga laika, ceļā uz darbu, pienāca Pī-
Džei; sasveicinājās, apprasoties, kā mēs 
pavadīsim dienu, kas bija bezgalīgi jauki.

Tagad jau mēs lagūnas ceļu labi zi-
nājām, piebraucām uz mirkli Mājas salā 
un tad devāmies tālāk uz Dairekšona 
salu. Bijām pieraduši pie pārbrauciena 
starp abām salām, bet šoreiz pēc Mājas 
salas laiva atgriezās lagūnas vidū un tik 
tad mainīja virzienu. Lagūnas ceļojumā 
bija lieli stabi kā ceļvedis pa dziļāko la-
gūnas daļu. Ceļojums, kas pēc kartes 
izskatījās tik īss, paņēma vēl pusstundu.

Izkāpām uz steķa, un kas pa skatu! 
Tukša jūrmala, baltas smiltis un krā-
sas! Šī Kozīs (Cossies Beach) jūrmala 
2017. gadā saņēma pirmo vietu kā Aus-
trālijas skaistākā jūrmala. Steķa galā 
mūs sagaidīja liels un gaumīgi izveidots 
paviljons. Tas bija atjaunots 2014. gadā, 
atzīmējot 100 gadus kopš pirmās Aus-
trālijas flotes vēsturiskās uzvaras. Gar 
sienām bija bilžu panorāma ar stāstu, 
ieskaitot abu kuģu jūrnieku vārdi.

Cīņa Kokosu Kīlinga salās notika 
1914. gada 9. novembrī. Vācu kuģītis 
(jo nebija lielais) SMS Emdenas misija 
bija izsist Austrālijas komunikācijas 

Kur? Kas? Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (4)
Ceļojuma apraksts
Trešais turpinājums. Sākums LL497, LL499, LL500.

 
Turpinājums 15. lpp.Pa steķi uz katamarānu.
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Marija pie muzeja.
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stacijas kabeli Dairekšona salā. Kabe-
lis bija zem ūdens līdz Rietumaustrāli-
jai. Tur ar 12 mēnešu līgumu strādāja 
un dzīvoja 30 personas.

Agrā rīta stundā uz salu aizsūtīja 
50 vācu jūrniekus. Kabeļa staciju lik-
vidēja, bet ne pirms austrālieši paspēja 
izsūtīt ziņas.

SMS  Emdenas kapteinim nebija 
ne jēgas, ka 100 km attālumā atradās 
Austrālijas flotes kuģis HMAS Sydney. 
Vācu kapteinis bija pārsteigts, redzot to 
un sāka šaut. Austrālieši bija pārsteigti 
par SMS Emdenas spēku, par ko britu 
izlūki nebija ziņojuši. HMAS  Sydney 
bija spēcīgāki šaujamie, un 2 stundu lai-
kā viss bija kluss. Vācu kuģītis aizklibo-
ja, un austrāliešu kuģis nākamajā dienā 
piedāvāja medicīnisko palīdzību. Vācu 
kuģītis pazaudēja 134 jūrniekus un bija 
69 ievainotie; Austrālijas kuģis pazau-
dēja 4 zaldātus un bija 16 ievainoto.

Saņemtos vāciešus nosūtīja gūstā 
uz nometnēs Maltā un Austrālijā. Tie 
50 vācieši palika uz salas bez mājas 
transporta, jo, kuģītim bēgot, nebi-
ja laiks viņus pagaidīt. Tie izdomāja 
aizņemties kādu šoneri, kas bubinājās 
lagūnā, un visi nokļuva atpakaļ Vācijā.

1950. gadā japāņu kompānija no-
pirka kuģa metāla daļas, bet pārejās 
vēl atrodas jūrā, salas dziļumos.

Bijām maza grupiņa tūristu, un 
katrs ieņēma savu vietiņu ēnā vai pie 
galdiņiem zem pajumtes. Dažiem bija 
grāmatas, citi peldējās, citi pastaigājās 
pa takām. Pie mūsu galdiņa bija arī šū-
puļtīkls, un skats fonā bija divas skais-
tas jahtas – viena franču, otra ameri-
kāņu. Zināja teikt, ka amerikāņu laiva 
bija pilna ar universitātes jauniešiem, 
kas studēja pētniecību. Bija arī koka 
stabs ar laivas vārdiem uz uzsistām šil-
tēm un informāciju par to ciemošanās. 
Interesanta lasīšana!

Gājām pastaigāties pa okeāna pusi, 
kur bija stiprs vējš. Redzējām daudz 
gaiļu ģimenes smilšainas salas okeānā 
un baudījām skatus no izbūvētām plat-
formām. Pēc pusdienām, kamēr Pēteris 
nosnaudās, es izmetu 2 km līkumu pa 
lagūnas pusi. Izstaigāju norādīto taku, 
paskatījos vietu, kur atradās vecā kabe-
ļu stacija, un satikos ar daudz sarkaniem 
vēža vientuļnieka locekļiem. Tie bija tik 
daži no 60 000, kas dzīvo pa visām sa-
lām. (Nezinu, vai hermit crabs ir pareizi 
tulkots; meklēju, bet skaidrībā netiku.) 
Ceļa takā bija gaumīgi izveidotas vēstu-
riskas informācijas šiltes ar foto bildēm, 
kas deva pārskatu par pagātni.

Plkst. 14.00 viss bija sapakots, kad 
piebrauca katamarāns. Izkāpa visi 
amerikāņu jaunieši, stiepjot smagas 
ēdienu pekeles, –  barību nākamajām 
jūras dienām. Šoreiz bija tik skaista 
diena, kad arī ar visu lielo vēju sēdē-
jām augšstāvā un ļāvām acīm mielo-
ties ar burvīgajiem skatiem.

Vakariņas ieēdām jūras krastā 
Maksis  restorānā un bijām pusmaltītē, 

kad ievērojām, ka daudz vietējie gāja 
garām, velkot sev līdzi golfa ratus. Kat-
rus divus gadus Kokosu Kīlinga salās 
notiek Olimpiāde. Abas salas apvieno-
jās un tad sadalās pa sarkano vai zilo 
vienību. Zilās vienības vārds bija Morel 
(Zuši) – tātad mēs jau tūlīt zinājām, ku-
rai turēt īkšķus! Vienības sastāvēja no 
visa gada gājuma ļaudīm, un bija ļoti 
daudz ūdens aktivitāšu. Mums trāpījās, 
ka tieši šogad svinēja 50 tās olimpiādes.

Viena no retām sauszemes aktivi-
tātēm bija golfs. Aktīvam klubam ir 
savas telpas, netālu no Maksis  resto-
rāna, kas pārskata lidlauku. Kluba no-
saukums droši vien nokristīts ar lielu 
humoru, bija The  Donga  austrāliešu 
idiomātisks izteiciens, ka vieta ir prom 

no visa cita, izolēta.
Tas liekas ir vienīgais golfa laukums 

pasaulē, kur spēles laikā bumbu ir jāsit 
pāri starptautiskam lidlaukam! Vienī-
gais likums ir, ka iepriekš jāpaziņo lid-
lauka vadītājam. Ja to spēlē sestdienās 
vai otrdienās, tad jākoordinē ar lidmašī-
nas lidojumiem. Tā kā bija ceturtdiena, 
tad viss viss vislabākā kārtībā.

Es aizgāju nakts miegā, līgojoties 
katamarāna dejai. Varbūt tas no tā, ka 
sēdējām augšstāvā un dabūjām vairāk 
pašūpoties! Būtu bijis jānodzied Līgo 
laiva uz ūdeņa...

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (4)
Turpinājums no 14. lpp.

Skats no katamarāna.
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Austrālijas militārā klātbūtne.
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Marija un Pēteris pie staba, uz kura zīmes no kuģiem, kas viesojušies salās.
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šībniekiem.
Pēcpusdienā Norvēģijas delegācija 

apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotē-
ku (LNB), kur notika oficiālo dāvanu 
apmaiņa, princese Mete Mārita dāvāja 
grāmatu LNB Tautas grāmatu plauk-
tam. Latvijas simtgades gadā ikviena 
oficiālā delegācija papildina šo grā-
matplauktu ar kādu īpašu grāmatu. 
Pēc princeses Metes Māritas vēlmes 
tika apmeklēts LNB Bērnu literatū-
ras centrs, kurā bija daudz bērnu, kas 
klausījās kādu stāstu. Mazie no dau-
dzajiem viesiem gluži vai sastinga, bet 
Metes Māritas laipnā balss un smaids 
viņus ātri iedrošināja.

Tālāk sekoja nākamā tikšanās ar 
Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Valmie-
ras Pārgaujas ģimnāzijas audzēkņiem. 
Kā jau pieņemts, šādu vizīšu laikā bija 
gan preses konferences, pusdienas, 
gan valsts prezidenta Raimonda Vē-
joņa un viņa kundzes Ivetas rīkotas 
oficiālas vakariņas Rīgas pilī.

Uzzināju, ka Norvēģijas kroņprin-
cese Meta Mārita ir ļoti liela grāmatu 
lasītāja un savā zemē rūpējas par grā-
matu lasīšanas iespējām ikvienam pa-
valstniekam. Bija ļoti patīkami redzēt, 
ka augstajiem viesiem patika Gaismas 
pils.

27. aprīlī pie Rīgas pils valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis ar kundzi 
Ivetu svinīgā ceremonijā sagaidīja Vi-
ņas Karaliskās Augstības Zviedrijas 
kroņprincesi Viktoriju un Viņa Ka-
raliskās Augstības Zviedrijas princi 
Danielu. Tālāk viss pēc protokola – 
oficiālā fotografēšanās, parakstīšanās 
viesu grāmatā.

Tam sekoja interesants pasākums – 
Rīgas pilī tika atklāta glezna – Vidze-

mes un Rīgas ģenerālgubernatora Ēri-
ka Dālberga, kurš savulaik dzīvoja un 
valdīja Rīgas pilī, portreta kopija. Port-
rets gleznots pēc zviedru gleznotāja 
Dāvida Klokera oriģināla materiāliem, 
un to gleznojusi Latvijas Mākslas aka-
dēmijas piektā kursa studente Kristīne 
Ķibermane.  Mākslas zinātnieks, Dr. 
habit. art., Ojārs Spārītis ļoti saistoši 
visus klātesošos informēja par zvied-
ru valdīšanas laikiem Rīgā un Vidze-
mē, kur tika atvērtas pirmās latviešu 
zemnieku skolas. Vidzemē vēl tagad 
ir labas atmiņas par zviedru laikiem. 
Pat mūsdienās Latvija ar Zviedriju sa-
darbojas izglītības jomā, augstu novēr-
tējot Zviedrijas ieguldījumu Stokhol-
mas Ekonomikas skolas un Juridiskās 
augstskolas izveidošanā un attīstībā. Tā 
atrodas jūgendstila ēkā Strēlnieku ielā, 
blakus Alberta ielai. Rīgas Ekonomisko 
augstskolu apmeklēja karaliskie viesi, 

tiekoties ar tās rektoru Andersu Pālzo-
vu un Nākotnes Līderu akadēmijas 
pārstāvjiem. Vizītes noslēgumā Zvied-
rijas kroņprincese Viktorija un princis 
Daniels apmeklēja Latvijas Nacionālā 
Mākslas muzeja izstādes Pārnēsāja-
mās  ainavas atklāšanu. Tās organiza-
tori ir Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs. Izstādē skatāmi 37 mākslinie-
ku darbi, kas ataino Latvijas trimdas 
un emigrācijas mākslas izpausmes no 
20. gs. sākuma līdz mūsdienām.

Arī Zviedrijas kroņprincese Vik-
torija dāvāja grāmatu LNB Tautas 
grāmatu plauktam un kopā ar valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni un viņa 
kundzi Ivetu apskatīja izstādi Bēgļu 
laivām pa pēdām.

Nākamie karaliskie viesi Latvijā 
būs jūnijā no Nīderlandes.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Karaliskie viesi Rīgā
Turpinājums no 13. lpp.

No  kreisās:  Zviedrijas  princis  Daniels,  Zviedrijas  kroņprincese  Viktorija, 
māksliniece Kristīne Kibermane, LV prezidents Raimonds Vējonis, Iveta Vējo-
ne, mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis.
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Gara asināšana
Jancis meklē padomu

Padomi ir laba lieta. 
Sevišķi, ja tos dod ga-
dos ievērojamu skaitli 
sasniegusi dāma. Viena 
tāda dāma, mums esot 
tādā bariņā cilvēku, pa-
ziņoja, ka gara asināša-

na ir ļoti svarīga lieta pavecāka cil-
vēka mūžā. Kāpēc, to teikdama, viņa 
skatījās uz mani, to nevarēju un vēl 
vienmēr nevaru saprast. Ka viņa pati 
ir sasniegusi pavecāka cilvēka stāvok-
li, par to nevienam nevarēja būt šaubu, 
bet nekas nerādīja ka viņa kaut kādā 
veidā būtu savu prātu uzasinājusi. Ne-
varēju arī iedomāties, kādā veidā to 
viņas asināšanu varētu pasākt...

Protams, dzīvē, kā jau kuram kat-
ram, man ir nācies sastapties ar visā-
dām asām lietām. Toreiz, kad ar mam-
mu kāvām vistu, man bija jātur vista 
tā, ka tai kakls gulēja uz malkas klu-

ča. Mamma tad ar cirvi cirta pa vistas 
kaklu, un galva aizripoja uz vienu pusi 
un vista brēkdama uz otru. Bez galvas. 
Pirmo reizi gandrīz apslapinājos, bet 
vēlāk strādāju kā vīrs ar pieredzi. Tur 
nebija nekas ko raustīties, ja tik cirvis 
bija labi uzasināts. Toreiz asināšanu 
darīja mamma ar galodu.

Šaubos, vai ar galodu un cirvi va-
rēs ko līdzēt, ja būs jāķeras pie gara 
asināšanas. Vēlākos gados redzēju 
māsu ar tādu mazu vīlīti asinām na-
gus. Bet kas tad īsti zin, kur tas gars 
cilvēkā mājo. Pa smadzenēm čakarē-
ties ar vīlīti nebūtu prāta darbs. To dzī-
vīti dzīvojot, jau nu ir redzēti arī citādi 
asināšanas veidi, bet tie visi der tikai 
darba rīkiem, ne garam.

Tieši prasīt tai pavecai tantei, ko 
viņa domā ar to gara asināšanu, – ne-
gribējās. Viņa bija vairāk nekā maķe-
nīt lielāka par mani. Kad biju krietni 

jaunāks, tad man vienmēr palīdzēja 
dažas glāzītes stiprā, ja kāda problēma 
bija grūtāk atrisināma. Bet šajās dienās 
tas būtu bīstami. Ar kleinām kājām te 
daudzi krīt un salauž gūžas kaulu. Ne-
gribētu to piedzīvot. Beigu beigās, kad 
sapratu, ka mans kophins ir par biezu, 
lai atrisinātu tik sarežģītas lietas, sa-
ņēmu dūšu un gāju pie pavecās tantes. 
Noprasīju skaidri un gaiši, lai pasa-
ka man, kā es varu savu garu uzasi-
nāt. Viņa tā stingri pablenza uz mani, 
tad, ne vārda neteikdama, paņēma no 
plaukta tādu kā burtnīcu, kā grāmatu, 
iedeva to man un vienkārši pagrūda 
mani uz durvju pusi. Izgājis koridorī, 
paskatījos burtnīcā – Krustvārdu mīk-
las. Krustvārdu mīklas minu nu jau 
vairākus gadus, bet gars kā nepaliek, 
tā nepaliek asāks.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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ir galā.
Svētdienas rītā jau samaksāju un 

izrakstījos no viesnīcas un devos uz 
Latviešu Centru pārbaudīt, vai nu 
viss ir gatavībā augstā ciemiņa uz-
ņemšanai. Tur Līva Ulmane bija jau 
laikus ieradusies un visu sagatavoju-
si, lai bērniem ierodoties, tie var dar-
boties. Tā nu braucu atpakaļ uz vies-
nīcu, sakravājām vēstnieces bagāžu 
mašīnā un atkal atpakaļ uz Latviešu 
Centru. Nebija jau nekādi lielie brau-
cieni, jo viesnīca tikai 8 min. no Cen-
tra. Kad ieradāmies tur, mūs sagaidī-
ja liels pārsteigums – liela bēda: uz 
bērnudārzu nebija ieradusies neviena 
māmiņa ar nevienu bērnu. Man ļoti 
nelaba sajūta, ka vēstniece atbraukusi 
visu gabalu no Japānas satikt bērnus, 
bet šeit nav neviena bērna. Bet, tas ir 
bērnudārzs; nāk, kad grib, un nenāk, 
kad negrib, un šodien diemžēl pēdē-
jā skolas brīvdienu nedēļas nogale. 
Pirms mēneša mums bija 20 bērni, 
šodien – neviena. Neko darīt, stum 
vien to vezumu tālāk.

Tā nu iepazīstināju vēstnieci ar 
mūsu bērnu grupiņas vadītāju Līvu 
Ulmani, vēl ieradās Pertas Latviešu 
ev. lut. Sv. Pāvila draudzes priekšnie-
ce Ieva Vlahova kundze un arī Pertas 
Latviešu biedrības pr. Jānis  Kukuls 
un arī daži citi Pertas latvieši. Tad 
vēstniecei nemaz nebija garlaicīgi un 
viņa varēja iepazīties ar vairākiem 
Pertas latviešiem, bet bērnu nebija.

Tomēr vēstniece bērniem bija ve-
dusi lielu ciema kukuli, kuru to nu 
Līvai arī pasniedza: paku ar bērnu 
grāmatām un, un, un... divus lielus 
maisus ar Latvijas konfektēm. Man 
zināja pastāstīt, ka tās Latvijā esot 
jo sevišķi bērnu iemīļotas konfektes. 
Tām tādi vārdi kā: Laima, Fruji, Ru-
dzupuķe, Sarkanā magone, Serenāde 
u.c. Neko darīt, būs jāliekas klāt un 
jāsāk ēst, jo vēstniece teicās, ka tās 
atpakaļ jau nu nevedīs, un vēlāk būs 
daudz ciemiņu uz vēstnieces pieņem-
šanu, tad jau kaut kā varbūt tiksim 

galā? Žēl par bērniem, bet tā kādreiz 
gadās. Drīz jau arī pienāca pusdienas 
laiks, un mēs varējām pārcelties uz 
Daugavas vanagu kluba telpām, kur 
tad turpināsies mūsu vēstnieces cie-
mošanās.

Toties, Daugavas vanagu klubs 
bija pulcinājis jau pieņemamu skaitu 
Pertas latviešu kopienas pārstāvju. 
Diena bija jauka, silta (ne karsta), klu-
bā pavisam jauki. Sēdējām pie klātiem 
galdiem. Latvijas goda konsuls Jānis 
Purvinskis iepazīstināja ar Latvijas 
Vēstnieci Daci Treiju-Masī – ar viņas 
īsu CV; par to, ka viņa ir precējusies 
un viņai ir trīs bērni, un par viņas 
studijām Latvijas Universitātē un da-
žādos kursos ārzemēs, par darbu gan 
ES, pārstāvot Latvijas intereses, gan 
ārlietu ministrijā, gan kā padomdevē-
jai pie valdības un tagad kā vēstniecei, 
pārstāvot Latvijas intereses Japānā, 
Austrālijā un Jaunzēlandē.

Pēc šīs īsās vēstnieces iepazīstinā-
šanas, lūdzām, lai viņa mums pastāsta 
kaut ko par savu darbu un iespaidiem 
Latvijas vēstniecībā Tokijā, Japānā, ko 
viņa izdarīja ar interesantu stāstu, uz-
sverot svarīgo nozīmi Latvijas intere-
sēm Japānā, trešajā lielākajā ekonomi-
jā pasaulē. Saprotams, pēc viņas teiktā 
radās arī jautājumi, kurus Dace Trei-
ja-Masī atbildēja ar uzviju un uz mums 
visvairāk sasāpējušos jautājumu par 
Latvijas vēstniecību Austrālijā saņē-
mām to pašu veco atbildi: kad Latvijai 
būs pietiekoši naudas to atvērt, bet aiz-
mirsti mēs neesam, kas mums faktiski 
neko labāku nesola, kā tikai Austrāliju 
varbūt apskatīs 2020. g. Vēstniece gan 
mums apsolīja, ka viņa mūs centīsies 
apmeklēt vismaz vienu reizi gadā.

Cits labums ar Latvijas vēstniecī-
bu Japānā mums ir tas, ka tagad mūsu 
vēstniece ir tikai ar vienas laika stun-
das starpību no mums, un tas mums 
vismaz dod iespēju kritiskā gadījumā 
ar viņu sazināties pa telefonu, kas ar 
vēstniecību Londonā nebija iespējams. 
Pateicāmies vēstniecei par viņas stās-
tu, atbildēm un jaunumiem, kurus sa-
ņēmām no viņas. Paldies arī par laiku 
un uzmanību, kuru viņa mums ziedo-

ja, pat mājās atstājot bērnus un mēro-
jot garo ceļu. Mēs viņu aicinājām atkal 
ciemos pie mums jo drīz.

Tad aicinājām visus pie galda, kuru 
pašu ļaudis bija gādājuši un kurš bija 
bagātīgs un dažāds ar aukstiem un gar-
šīgiem ēdieniem, kurus tad tikai bija 
jākrauj šķīvī. Arī Viktors bija rūpējies 
un atvēris bāru, lai mēs neslāpstam. 
Skaidrs, kā parasti, bija dabūjama arī 
kafija un kūkas. Paldies visiem, kuri 
bija kaut ko darījuši, lai mūsu vēstnie-
ces ciemošanās būtu godīgi atzīmēta. 
Kā jau ziniet, goda konsulam Pertā 
nav nekādu palīgu vai sekretāru, un 
visu viņš pats nebūtu varējis to izkār-
tot. Tad, liels paldies visiem.

Ap plkst. 16.00 ņēmu mūsu viesi, 
jo vēl jau bija dažas vietas, ko parādīt 
un kur vēl izbraukt. Kā visiem Latvi-
jas ciemiņiem, liekās ir obligāti vis-
maz jāsaslapina kājas Indijas Okeānā; 
tad mūsu nākamais maršruts veda uz 
okeānu. Pa Kaning lielceļu braucām 
uz Fremantles pusi, kur pa ceļam vēl 
iegriezāmies gar 16 Lamond iela, kur 
stāvēja māja, kuru jaunībā goda kon-
suls ar savu tēvu bija paši uzcēluši un 
kuru vēl tagad greznoja latviešu tau-
tiskie raksti. Tad tālāk uz Fremantli, 
kur ostā bija jāapskata lielā siena arī ar 
mūsu latviešu vārdiem.

Kad jau tik tālu, tad varējām do-
ties vēl tālāk, līdz pat Jāņa paša mā-
jām Mandurā, bet vispirms bija jā-
nokāpj okeāna krastā un jāsaslapina 
kājas Indijas okeānā. Šo procedūru 
goda konsuls ir spējis pielietot pie 
gandrīz visiem Latvijas ciemiņiem, 
kuri ir ciemojušies Pertā. Vismaz vi-
sas mūsu Latvijas  Pases meitenes ir 
to izbaudījušas. Tas paveikts, tad ātrs 
apciemojums Pertas Latvijas konsu-
lātā Medou Springā, kur visi konsu-
lāta darbi praktiski notiek, un beidzot 
ceļš uz lidostu, kur mūsu ciemiņš – 
vēstniece varēja atkal doties mājās un 
pie bērniem. Mēs esam ļoti pateicīgi 
Dacei Treijai-Masī, par mūsu apmek-
lējumu un ar nepacietību gaidīsim Jūs 
ciemos drīz atkal. 

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vēstniece Pertā
Turpinājums no 7. lpp.

ķu nodaļu Mūzika.
Nodaļā Aktualitātes Latvijas Uni-

versitātes Filozofijas un Socioloģijas 
institūta vadošā pētniece Dagmā-
ra Beitnere-Le Galla ar akadēmisku 
precizitāti ieskatās humanitārajos un 
morālajos apsvērumos Eiropas Sa-
vienības patvēruma meklētāju poli-
tikas veidošanā. Neatkarīgais žurnā-
lists Otto Ozols, īstajā vārdā Mārtiņš 
Barkovskis, arī ieskatās ES politikas 
problēmās un mudina lasītājus ņemt 
nopietni savu demokrātisko atbildību 
to risināšanā.

Fotogrāfijas vēsturnieks Pēte-
ris Korsaks apraksta fotoamatiera 

Gotharda Grīnvalda (1905-1986) mūža 
gaitu. Četras lapaspuses veltītas Grīn-
valda fotogrāfijām no krievu un vācu 
okupācijas laika Tukumā un no meža 
darbiem izsūtījumā Sibīrijā.

Grāmatu recenziju nodaļā Juris 
Šlesers iejūtīgi apraksta Ritas Laimas 
Bērziņas grāmatu Skylarks  and  Re-
bels. Lāsma Gaitniece raksta par Jāņa 
Sudrabiņa Pēdējās diena Kurzemē un 
Arno Jundzes Sarkanais dzīvsudrabs. 
Gaitniece sniedz arī savu viedokli par 
advokāta Andra Grūtupa (1949-2014) 
pienesumu latviešu literatūrā. Māris 
Roze apspriež Latvijas  Mediju izde-
vumu, septiņu vēsturnieku kopdarbu 
15. maija Latvija.

Nodaļā Dažos  Vārdos pieminēti 
veļiem pievienojušies prominenti kul-

tūras darbinieki, kā arī atzinību saņē-
mušie radošie, un īsi aprakstītas pēdē-
jā laikā iznākušās grāmatas.

Īpašā nodaļā Slidenā Slīpe, jaunie-
tis Tomass Stepiņš apraksta kā Latvijā 
ieviesies Amerikā populārais dzejas 
slama iestādījums.

Jaunās  Gaitas pavasara numuru 
var atrast daudzās Latvijas bibliotēkās. 
Par lētu naudu to var nopirkt Zvaig-
znes ABC un Jāņa Rozes grāmatvei-
kalos, NicePlace veikalā un Latvijas 
Okupācijas muzeja grāmatu galdā. Par 
abonēšanas kārtību rakstiet e-vēstuli 
juris.zagarins@gmail.com vai zvaniet 
+1 413 732-3803, vai arī skatiet mājas 
lapu http://jaunagaita.net/.

Juris Žagariņš

„Jaunā Gaita“ – JG Nr. 292
Turpinājums no 12. lpp.
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tas ārijas tekstā, operas stāstā un, liekas, 
pilnīgi aizmirst publiku. Nav grūti iedo-
māties, kā balss paceltos orķestrim pāri.

Baznīca nav operas nams, un tādēļ 
apgaismojums ne vienmēr izceļ solisti. 
Žēl, ka publika bija labāk apgaismota 
nekā dziedātāja. Pirmās daļas skaistais, 
tumši sarkanais tērps tomēr izcēlās, un 
operu āriju daļai bija izvēlēta dramatiski 
melna kleita. Publika būtu vēlējusies vēl 
kādu āriju, bet vajadzēja samierināties 
ar divām. Arī piedevu, kaut maziņu, lai-
kam nebijām pelnījuši, lai gan publika 
beigās deva ovācijas, kājās stāvot. Lai 
nu kā, jāatzīst, ka Adelaide dabūja dzir-
dēt pasaules klases mākslinieces par ap-
mēram ceturto daļu no operas nama vis-
lētākās biļetes, tādēļ nedrīkst sūdzēties.

Pēc koncerta Tālavas mazajā zālē 
varēja apmeklēt ALB rīkotos Baltā 
Galdauta svētkus, bet tā kā gribēju vēl 
padzīvoties skaistā koncerta iespaidos, 

braucu tūlīt mājā, lai nejauktu divas 
dažādas lietas.

Nākošā dienā piedzīvoju pārstei-
gumu: Maija Kovaļevska un Dzintra 
Erliha, Jāņa Laura pavadībā, apciemoja 
Daugavas Vanagu namu, uzēda pusdie-
nas un pat uzstājās visiem klātesošajiem 

par prieku. Vispirms pianiste ar klavieru 
solo, tad dziedātāja, ar Vītola Aizver ac-
tiņas un smaidi. Neparedzēts prieks un 
pagodinājums DV namam! Varbūt tomēr 
piedeva iepriekšējā vakara koncertam?

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

vara pār pakļaušanos. Izvēle, kas deva 
cerības un iespējas ikvienam pašam 
veidot savu un savu bērnu nākotni. 
Brīvība, par kuru toreiz nobalsoja 
mūsu priekšstāvji, bija kaut kas vairāk 
par politiskās iekārtas maiņu. Tā bija 
brīvība ikvienam no mums. Brīvība 
uzņemties atbildību par savu valsti.

Toreiz, 1990. gada 4. maijā, es at-
rados šeit pat, Madonā, savā darbavietā 
Blaumaņa ielā. Un es atceros satrauku-
mu, karstās diskusijas par nākotni, cerī-
bas, kas virmoja visapkārt. Un, ja man tad 
kāds būtu teicis, ka es kādreiz kļūšu par 
brīvas Latvijas valsts prezidentu, es tie-
šām tam neticētu. Un man tad bija tikai 24 
gadi! Šodien šeit bez skaistiem vārdiem 
es varu apliecināt, ka brīvā, demokrātis-
kā, neatkarīgā valstī viss ir iespējams.

Toreiz latvieši, krievi, poļi, ebreji, 
baltkrievi, grieķi un citu tautību pār-
stāvji, – visi iestājās par Latviju. Ne tikai 
Rīgā, bet pilnīgi visos Latvijas novados 
cilvēki pulcējās, izteica savas domas un 
gribu veidot jaunu Latviju, lai ar to vien-
mēr lepotos. Tāpēc demokrātijas vārdā 
arī šodien ikviens ir aicināts domāt, pie-
dalīties un vajadzības gadījumā cīnīties 
gan par savām un sava novada intere-
sēm, gan par mūsu kopējo labklājību.

Šodien es atgādinu par 4. maija 
vēsturisko balsojumu un aicinu jūs uz-
tvert trīspadsmitās Saeimas vēlēšanas 
šogad rudenī tikpat atbildīgi. Tikai pie-
dalīšanās vēlēšanās var pilnībā aplie-
cināt, ka tiesībām pašiem izlemt savu 
nākotni ir jābūt visas tautas izvēlei.

Šodien militārā parāde Madonā 
nav spēka un agresijas demonstrēšana. 
Tā ir miera sargāšanas un valsts aiz-
sardzības stipruma apliecināšana. Mēs 
apliecinām, ka esam gatavi ar ieročiem 
rokās aizstāvēt mūsu dzimteni un tās 
iedzīvotājus pret ikvienu ienaidnieku.

Tagad mūsu garaspēkam līdzās 
stāv pašiem savs karaspēks. Ikdienā 
mūs sargā tūkstoši norūdītu karavīru 
sauszemes, jūras un gaisa spēkos. Iz-
šķirošā brīdī tiem palīgā nāks daudzie 
zemessargi un mūsu armijas rezervisti.

Es saku viņiem lielu un patiesu pal-
dies mūsu visu vārdā. Tāpat arī paldies 
robežsargiem, policistiem, ugunsdzē-
sējiem, ikvienam, kas bezbailīgi kalpo 
savai tēvzemei. Un, protams, paldies 
arī jaunajiem dzimtenes aizstāvjiem.

Jūs šodien redzat, mēs neesam 
vieni! Šodien militārajā parādē kopā 
ar mūsu karavīriem soļo arī mūsu sa-
biedrotie no Kanādas, Polijas, Itālijas, 
Spānijas, Slovākijas, Albānijas, Slovē-
nijas un arī, protams, no ASV kā mūsu 
partneri. Tā apliecinot visai pasaulei 
un katram Latvijas iedzīvotājam, – 
mēs neesam vieni. Paldies mūsu sa-
biedrotajiem par to, ka viņi ir šeit!

Šodien Latvijas karavīri ir nostā-
jušies parādes ierindā manā dzimtajā 
Madonā. Jūs katrs nākat no sava no-
vada, un katrs esat gatavs aizsargāt 

ikvienu Latvijas daļu: Rīgu, Vidzemi, 
Kurzemi, Latgali un Zemgali.

No visām Latvijas pusēm tik daudz 
jaunu, spēcīgu, patriotisku cilvēku 
brīvprātīgi iestājas Latvijas Nacion-
ālajos bruņotajos spēkos un Zemes-
sardzē! Vīrieši un sievietes, kas velta 
savu laiku un savus spēkus, lai stipri-
nātu mūsu valsts aizsardzības spējas.

Raugoties uz jums, es ne mirkli ne-
šaubos – 1990. gada 4. maijā nolemtais ir 
mūžībā ierakstīts! Sanāksim šodien pie 
baltiem galdautiem un svinēsim šo dienu! 
Atcerēsimies nesenās pagātnes notiku-
mus! Un gribu novēlēt, lai tāda pati salie-
dētība valdītu un vadītu mūs arī šodien.

Lai savās sirdīs un savos darbos 
mēs katrs esam kā karavīri ar nesalau-
žamu degsmi gatavi jebkurā laikā stā-
vēt sardzē par Latvijas brīvību!

Veidosim un sargāsim savu brīvo, 
demokrātisko valsti katru dienu!

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
04.05.2018.

Prezidenta R. Vējoņa runa
Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un LR aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis Madonā.
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„Ar siltu sirdi“ Adelaidē
Turpinājums no 9. lpp.

Dzied Maija Kovaļevska. Pie klavierēm Dzintra Erliha.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  10.  maijā, plkst. 11.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā.
Svētdien, 13. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Ceturtdien,  17.  maijā, plkst. 10.30 
ALB namā iesāksim skatīties filmu 
ciklu Būt  latvietim. Šoreiz par to, kā 
iet tautiešiem Īrijā. Pēc filmas sekos 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 14. maijam.
Piektdien, 18. maijā, plkst. 13.00 būs 
vienreizēja izdevība noklausīties Mo-
carta un Mendelsona klavieru trio El-
der zālē – klavieres Lucinda Collins, 
čells Jānis Laurs un vijole Cameron 
Hill. Cena grupā $8 personai. Tuvāka 
informācija un pieteikšanās LAIMAS 
birojā līdz 14. maijam.
Sestdien, 19. maijā, plkst. 12.00 Bal-

tiešu basketbola un volejbola spēles 
Annesley College, 28 Rose Terrace, 
Wayville. Plkst. 17.30 vakariņas DV 
namā. Lūdzu pieteikties Guntai Ru-
dzītei obligāti pirms 12. maija,
Svētdien, 20. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Trešdien,  23.  maijā, plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Seacliff Beach hotelī, Seacliff. Ar senio-
ru karti pusdienas sākot no $15. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 21. maijam.
Trešdien,  23.  maijā, plkst. 19.00 
Dienvidaustrālijas Latviešu organizā-
ciju apvienības (DLOA) sēde Tālavas 
mazajā zālē.
Sestdien, 26. maijā, plkst. 11.00 Pavār-
mākas kursi ALB namā. Mārīte Rum-
pe demonstrēs siļķi kažokā recepti. Da-
lības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.

Svētdien, 27. maijā, plkst. 14.00 kon-
certs Ceļš  uz  Dziesmu  svētkiem Tā-
lavas lielajā zālē. Programma: Koris 
Dziesmu  laiva, tautas deja grupa Au-
seklītis, kokļu ansamblis Ausma, Četri 
kaķēni. Ieeja $15 (skolas bērniem ieeja 
brīva). Biļetes dabūjamas pie koristiem 
vai zvanot Irēnei 0421014793. Pirms 
koncerta plkst. 13.00 pusdienas. Zupa 
$6. Arī pērkami kafija, tēja, kūkas. 
Bārs ar vīnu un alu. Visi mīļi gaidīti.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 20. maijā, plkst. 11.00 Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar dievgal-
du.

Brisbanē
Svētdien, 20. maijā, plkst. 13.00 – 14.30 
Latviešu tautas tērpi Latviešu namā. 
Sarīkojums angļu valodā ar bildēm. Lū-

 
Turpinājums 20. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. aprīlis
Lilija, Liāna
1933. grafiķe Elza Stalidzāne.
1952. SLT aktrise Ilona Brūvere (dz. 
Sauka).
1968. latviešu hokejists, treneris Harijs 
Vītoliņš.

1. maijs
Ziedonis
Darba svētki, Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanas diena
1920. Latvijas Satversmes sapulce sa-
nāk uz pirmo sēdi.
1920. SLT aktieris Jānis Pelšs.
1948. Mihails Vasiļonoks Latvijas hoke-
jists – vārtsargs, treneris un menedžeris.

2. maijs
Sigmunds, Zigismunds, Zigmunds
1878. rakstnieks Juris Kosa.
1913. literatūras kritiķis, dzejnieks Vi-
tauts Kalve.
1978. mūziķis Intars Busulis.

3. maijs
Gints, Uvis
Pasaules preses diena
1933. dzejnieks Imants Ziedonis.
1959. dibināta akadēmiska vienība 
Austrālijā Atāls.

4. maijs
Vijolīte, Viola, Vizbulīte
Latvijas  Republikas  Neatkarības  at-
jaunošanas diena
1918. Baltijas pagātnes liecību kolek-
cionārs Oto Bonga.
1990. Latvijas Augstākā padome paslu-
dina Latvijas neatkarības atjaunošanu.

2008. uz sēkļa Irbes šaurumā, 18 km no 
krasta, uzskrēja Bahamu salās reģistrē-
tais pasažieru kuģis Mona Lisa ar 984 
pasažieriem un apkalpes locekļiem.

5. maijs
Ģederts, Ģirts
1929. PLDK (Pertas) aktieris Jūlijs 
Bernšteins.
1932. garīdzniece Māra Saulīte.
1978. kino režisore Linda Olte.

6. maijs
Didzis, Gaidis
1893. politiķis, preses darbinieks, sa-
biedrisks darbinieks Jānis Rubulis.
1910. sabiedrisks darbinieks, skolotājs, 
Melburnas Latviešu biedrības Dauga-
vas skolas pārzinis Gerhards Brēmanis.
1923. dziedātājs, ALT aktieris, sabied-
risks darbinieks Dzintars Veide.
1942. fiziķis, tautas deju ansambļa va-
dītājs, sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Juris Ruņģis.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anna Perejma.

7. maijs
Henriete, Henrijs, Jete
1928. dibināta Latgales studentu bied-
rība Latgale.
1958. matemātiķis un politiķis, LR 
valsts īpašuma ministrs (1993.g. 
3.aug. – 1994.g. 19.sept.), LR finan-
šu ministrs (1999.g. 16.jūl. – 2000.g. 
5.maijs) Edmunds Krastiņš.

8. maijs
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
Nacisma  sagrāves diena un Otrā pa-

saules kara upuru piemiņas diena
1908. rakstniece Anita Daugule.
1923. mākslinieks, keramiķis Poli-
karps Černavskis.
1926. MLB bibliotēkas bibliotekāre 
Olga Siliņa.
1933. Rīgā dib. studenšu korp. Aurora.
1967. vijolnieks Nilss Silkalns.

9. maijs
Einārs, Ervīns, Klāvs
Eiropas diena
1949. sāk iznākt laikraksts Austrālijas 
Latvietis.

10. maijs
Maija, Paija.
1943. ALT aktrise un režisore Ieva 
Kaina.

11. maijs
Karmena, Manfreds, Milda
1923. Rēzeknē dibināta Latviešu bied-
rība. Biedrības padomē ietilpa J. Tra-
sūns un J. Rubulis.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Māra Siksna.
1973. mūziķis Andris Ābelīte.

12. maijs
Ināra, Ina, Inārs, Valija
Starptautiskā medmāsu diena
1938. arhitekts, sabiedriskais darbi-
nieks Austrālijā Arnis Siksna.
1933. ārsts, psihoterapeits, onkologs, 
hipnologs Jānis Zālītis..

13. maijs
Ira, Iraīda, Irēna, Irīna
1932. ALT aktrise Irēna Klausa.  ■



20. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2018. gada 9. maijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. maijā.
€1 = 1,58820 AUD
€1 = 0,88010 GBP

€1 = 1,70130 NZD
€1 = 1,19020 USD

dzu, ņemiet līdzi savu tautas tērpu vai tā 
daļas kā vainagu, cepuri, villaini un ro-
tas, ko parādīt citiem. Bērni varēs izkrā-
sot tērpu zīmējumus. Ieeja $5. Pieteik-
šanās:  brisbanelatviancommunity@
gmail.com
Sestdien,  26.  maijā, plkst. 12.00 
Rummy un zolītes pēcpusdiena Lat-
viešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 19. maijā, plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā. Kalpos prāv. Jānis Priedkalns.

Kanberā
Sestdien,  19.  maijā, plkst. 13.00 
pie Dzintras un Kārļa Briežiem, 
57 Springvale Drive, Weetangera ACT 
2614 Uldis Siliņš runās par tēmu At-
skatīties, pasmaidīt un tad soļot tālāk 
lēnām (labdienas un ardievas Kanbe-
ras draugiem no Ulda Siliņa). Groziņi 
vēlami. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem ceļa izdevumiem referentam.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 12. maijā, plkst. 13.00 Dau-
gavas skolas Ģimenes dienas sarīko-
jums Latviešu ciemā.
Sestdien, 19. maijā, plkst. 14.00 izstā-
des Tējas koki runā (Tea Trees Talking) 
atklāšana ar mūziku un atspirdzinā-
jumiem Fish Creek Station building, 
Fish Creek, Viktorijā. Izstāde atvērta 
katru dienu no 19. līdz 27. maijam no 
plkst.10.00 līdz plkst.16.00. Visi laipni 
gaidīti!
Sestdien, 19. maijā, plkst. 15.30 gaidu 
un skautu nodarbības Latviešu namā.
Svētdien, 20. maijā, plkst. 14.00 Lat-
viešu namā Austrālijas Latviešu teātra 
(ALT) Dž. Keserlinga luga Inde un ve-
cas mežģīnes. Ieeja: $30/$20, studen-
tiem $10; Latviešu skolu audzēkņiem 
ieeja brīva. Biļetes pērkamas pirms 
izrādes pie kases.
Piektdien,  25.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 13. maijā, plkst. 11.00 Mā-
tes – Ģimenes dienas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 20. maijā, plkst. 11.00 Va-
sarsvētku – Svētā Gara dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 11.00 Trīs-
vienības dienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 20. maijā, plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas un filma. 
Visi mīļi gaidīti.

 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 11. maijā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  12.  maijā, plkst. 18.30 
nāciet skatīties Eirovīziju Latviešu 
namā! Nāciet tērpti kā Jūsu Eirovīzijas 
varonis. Ieeja $10. Pirmais dzēriens ie-
skaitīts cenā. Īpaši Eirovīzijas kokteiļi 
un baltiešu virtuve. Balva visslabāka-
ma kostīmam. Eirovīzijas viktorīna – 
balvas visu vakaru.
Svētdien,  20.  maijā, plkst. 10.30 
R. Sokolovskis un M. Lipska – Mūs-
dienu Japānas iespaidi.
Svētdien,  20. maijā, plkst. 14.00 Pē-
tera Pika koncerts un Artūra Butāna 
stāstījums Latviešu namā. Ieeja $15. 
Skolēniem līdz 18 g.v.: bez maksas.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 14.00 Ulda 
Siliņa atvadu sarīkojums Latviešu 
namā. Atskatīties,  pasmaidīt  un  tad 
soļot tālāk lēnām. Ieeja $15. Skolēniem 
līdz 18 g.v.: bez maksas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. maijā, plkst. 10.00 De-
bess braukšanas dienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 20. maijā, plkst. 10.00 Svē-
tā Gara svētku dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Jaunzēlandē
Sestdien, 19. maijā, plkst. 18.00 vispā-
rēja vārda dienas svinēšana, arī tiem, 
kam nav vārds latviešu kalendārā. Lū-
dzu iesaiņotu dāvanu izlozei katram 
vērtībā $10-$20, arī groziņus un dzē-
rienus. Tēja un kafija pēc prasības. Ie-
eja pret ziedojumiem. Latviešu namā, 
38 Gasson St., Sydenham, Kraistčērčā.

Latvijā
Trešdien,  9.  maijā, plkst. 17.00 Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 
biedrības ELJA  50 sadarbībā ar LNB 
un Konrāda Adenauera fondu rīkots 
dokumentāli-vēsturisks forums par 
1968. gadā Rietumberlīnē sasaukto un 
triju Rietumberlīnes komandantūru 
aizliegto 1. Vispasaules Latviešu jau-
natnes kongresu. Dalība bez maksas, 
taču lūgums pieteikties šeit: https://
ej.uz/ELJA50_Forums_1968 Pasāku-
mā uzstāsies politologi un vēsturnieki, 
tostarp kongresa rīkotāji un dalībnieki 
(Ivars Ījabs, Rasma Kārkliņa, Kārlis 
Kangeris, Kristīne Beķere, Andris Mel-

lakauls),  tiks rādīti dokumentāli mate-
riāli no Vācijas televīzijas arhīviem, fo-
togrāfijas, mediju publikācijas un tikai 
pēdējos gados atklāti dokumenti par 
Vācijas, Lielbritānijas un ASV politiķu 
sarunām par kongresa aizliegšanu.
Piektdien,  11.  maijā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 11. maijā, plkst. 19.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Goda biedrs 
JĀNIS STREIČS Rīgas Latviešu bied-
rības Lielajā zālē aicina uz vakarēša-
nu ,,KĀ TĀLĀ BĒRNĪBĀ,  lai  kopā 
ar skatītājiem izdzīvotu Jāņa Klīdzēja 
stāsta  ,,Zelta  krustiņš varoņa Bene-
dikta mīlestību, ko līdz sirds dziļu-
miem izjust palīdzēs Jānis Paukštello, 
Karina Lučiņina, Baiba Kranāte un 
citi dziedošie aktieri, kā arī Ēriks Zeps 
ar ansambli ,,Rikši” un jaunie danco-
tāji no Preiļiem. Ielūgumus var saņemt 
RLB 1.stāvā pie dežuranta no 16. ap-
rīļa līdz 7. maijam veicot EUR 10.00 
ziedojumu RLB nama restaurācijai. 
Ielūgumu skaits ir ierobežots!
Svētdien, 13. maijā, plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien,  13. maijā, Marisa Jansona 
un Bavārijas Radio simfoniskā or-
ķestra koncerts Latvijas Nacionālajā 
operā. Izcilais, pasaules slavu guvu-
šais latviešu diriģents Mariss Jansons, 
Bavārijas Radio simfoniskais orķestris 
(Das  Symphonieorchester  des Baye-
rischen Rundfunks) un vācu vijolnieks 
Franks Peters Cimmermans (Frank Pe-
ter Zimmerman) viesosies Rīgā cikla 
koncertcikla Dzimuši Latvijā ietvaros. 
Programmā: Sergeja Prokofjeva 1. vi-
joļkoncerts, Džoakīno Rosīni uvertīra 
operai Vilhelms Tells Tiharda Štrausa 
simfoniskā poēma Dons Žuans un Mo-
risa Ravēla Valsis.
Piektdien, 18. maijā, plkst. 19.30 uz 
grandiozu jauno Dzintaru koncertzā-
les ērģeļu prezentācijas koncertu aici-
na pasaulslavenā latviešu ērģelniece, 
Hamburgas Elbas Filharmonijas goda 
māksliniece un Lielās mūzikas balvas 
laureāte Iveta Apkalna. Pirmo reizi 
Dzintaru koncertzāles unikālo akus-
tiku piepildīs ērģeļu mūzikas varenais 
skanējums Pētera Vaska, Aivara Kalē-
ja, Maijas Einfeldes un Ērika Ešenval-
da majestātiskajos skaņdarbos.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


