
Latvijas valsts sim-
tajā gadā ar vēl nebijušu 
atsaucību 4. maijā cil-
vēki Latvijā un pasaulē 
svinēja Baltā galdauta 
svētkus. Teju 200 publis-

kās svinību vietās un neskaitāmās mā-
jās, izglītības iestādēs, darba vietās un 
ģimenes lokā pulcējusies ceturtā daļa 
Latvijas iedzīvotāju (liecina Kantar 
TNS aptaujas dati), lai svinētu Latvijas 

valsts neatkarības atjaunošanu – vienu 
no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas 
valsts simts gados.

Jau trešo gadu par godu Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanai tika 
svinēti Baltā galdauta svētki. Paceļot 
valsts karogu, pulcējoties pie balti klā-
tiem galdiem, kavējoties atmiņās par 
izšķirošajiem notikumiem 1990. gada 
maijā un nospraužot nākotnes mērķus 
stiprākai Latvijai tās nākamajā simt-

gadē, 4. maijā visā Latvijā svinējām 
valsts pamatvērtību – brīvību.

Baltā galdauta svētku tradīcija vei-
dota, lai godinātu 1990. gada 4. maija 
notikumus un mudinātu cilvēkus svi-
nēt šos valsts svētkus.

Pāris gadu laikā kopš tradīcijas uz-
sākšanas būtiski mainījies sabiedrības 
vērtējums par to, vai 4. maijs uzska-
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Divus mēnešus visā Latvijā norisi-
nājās XXVI Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētku koprepertuā-
ru nozaru skates, kurās piedalījās 427 
kori,  752  deju  kolektīvi,  62  pūtēju 
orķestri un 56 koklētāju ansambļi.

Plašāka informācija par skašu re-
zultātiem, koru konkursa pusfināla un 
finālkonkursu dalībniekiem – www.

lnkc.gov.lv. Skates notika visos Lat-
vijas reģionos, nokļūšanu uz skatēm 
nodrošināja Dziesmu un deju svētku 
oficiālais auto partneris AS WESS un 
degvielas partneris Circle K Latvia.

Kori
XXVI Vispārējo latviešu Dzies-

mu un XVI Deju svētku Noslēguma 
koncerta Zvaigžņu ceļā repertuāra ap-
guves skatēs piedalījās 160 A grupas 
jauktie kori, 76 B grupas jauktie kori, 
86 sieviešu kori, 25 vīru kori, 39 senio-
ru kori un 41 ārvalstu latviešu koris.

62 koriem tika piešķirta augstākā 
pakāpe, 272 koriem – I pakāpe, 128 
koriem – II pakāpe un 4 koriem – 

 
Turpinājums 2. lpp.

Zilās vizbules Tukuma Durbē.
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SCIENTIA EST POTESTAS
Ģimenes dienas dievkalpojums Adelaides skolai

neko sevišķu, tad jau tikpat labi viņi 
varētu dziedāt Kur tu teci, gailīti? ne-
vis Dievs, svētī Latviju.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Ģimenes dienai par 
godu latviešu skolas 
skolnieki 5. maijā Ade-
laidē bija aicināti uz 
dievkalpojumu sestdie-
nā, lai nebūtu jāierodas 
regulārajā svētdienas 
dievkalpojumā. Piedalī-

šanās nebija obligāta, un tā kā bija ve-
cāki, kuriem ir iebildumi pret kristīgo 
ticību, tad liela daļa skolnieku palika 
skolā regulārajās mācībās.

Dievkalpojums sākās ar korāli 
Gaišais rīts, tad prāv. Jānis  Pried-
kalns gan latviski, gan angliski uzru-
nāja bērnus par ģimenes vērtību bērna 
dzīvē un audzināšanā. Ģimene ietver 
ne tikai vecākus, bet arī vecvecākus, 
un arī vecākā paaudze bija bagātīgi 
pārstāvēta. Īsais dievkalpojums bei-
dzās ar korāli Pie rokas ņem un vadi.

Latīņu valodas nepratējiem – 
Scientia est potestas, manas vidussko-
las moto, nozīmē Zināšanas ir spēks 
(nevis scientists eat potatoes, kā mēs 
skolā ņirgājāmies). Pati neesmu ticīga, 
bet nenožēloju, ka man ir kristīgās ti-
cības zināšanas, jo tur ir daudz laba, 
vērtīga un dzīvē pielietojama. Neie-
pazīstināt bērnus ar šo mācību, kas ir 
daļa no latviešu kultūras un vēstures, 
nozīmē ierobežot viņu zināšanas un 
tādā veidā darīt viņiem pāri. Vai tad 
būtu tik slikti, bērnam pamācīties par 
kristīgo ticību, kura pirms simts ga-
diem Latvijas dibināšanas gadā bija 
Latvijā visai izplatīta? Vai kaitētu Ģi-
menes dienā aiziet uz baznīcu un to no 
iekšpuses vismaz apskatīt? Nav jātic 

visam ko dzird, bet vismaz rodas kāda 
saprašana, jo zināšanas ir spēks, kas 
dod izvēli.

Nevēlos iesaistīties strīdos starp 
skolu un baznīcu vai apvainot kādu ti-
cīgu vai neticīgu. Šeit izteiktais ir tikai 
mans personīgais uzskats. Vecākiem 
ir brīva izvēle, sūtīt vai nesūtīt savus 
bērnus uz Ģimenes dienas dievkalpo-
jumu, bet man ir nopietns jautājums: ja 
skolā māca latviešu valodu un kultū-
ru, un katru sestdienu skolnieki dzied 
Dievs, svētī Latviju, tad ko bērni šajā 
kontekstā saprot ar vārdu Dievs? Ja 

Prāv. Jānis Priedkalns ar Adelaides skolas skolniekiem un skolotājiem.
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III pakāpe.
Dalībai konkursa Dziesmu kari pus-

finālam 2. un 3. jūnijā izvirzīti 57 kori.
Latvijas koru skates vērtēja Dzies-

mu un deju svētku Noslēguma koncerta 
Zvaigžņu ceļā mākslinieciskais vadītājs, 
Dziesmu un deju svētku virsdiriģents 
Mārtiņš Klišāns, virsdiriģenti Romāns 
Vanags, Ivars Cinkuss, Aira Birziņa, 
Agita  Ikauniece,  Māra  Marnauza, 
Gints  Ceplenieks,  Kaspars  Ādam-
sons, Jānis Ozols, Juris Kļaviņš, Jā-
nis  Baltiņš,  Uldis  Kokars, Latvijas 
Radio 3 Klasika programmu redaktore 
Inta Pīrāga un LNKC koru un vokālo 
ansambļu eksperts Lauris Goss. Žūrija 
noklausījās 1281 kordziesmas, pabija 21 
Latvijas vietā, nobrauca 4000 km, ko-
pējais skašu ilgums 79 stundas.

Deju kopas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 

un XVI deju svētku lieluzveduma Mā-
ras zeme un koncerta Vēl simts gadu 
dejai deju kolektīvu repertuāra apguves 

un Svētku dalībnieku atlases skates no-
tika 28 Latvijas vietās. Skatēs piedalījās 
752 deju kolektīvi, no kuriem A gru-
pā – 37, B grupā – 105, C grupā – 145, 
D un D1 grupā – 129, E grupā – 193, 
F grupā – 87, diaspora – 9 un 47 bērnu 
deju kolektīvi. Augstākās pakāpes dip-
lomu ieguva 143 kolektīvi, I pakāpes – 
382, II pakāpes – 171, III pakāpes – 40.

Dalībai deju kolektīvu finālskatei 
3. jūnijā  izvirzīti 18 deju kolektīvi, 
bet dalībai deju koncertam Vēl simts 
gadu dejai izvirzīti 140 deju kolektīvi.

Deju skates vērtēja horeogrāfe, De-
jas nozares konsultatīvās padomes va-
dītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās 
padomes locekle, deju svētku virsvadī-
tāja Zanda Mūrniece, horeogrāfs, deju 
lieluzveduma Māras zeme mākslinie-
ciskais vadītājs Jānis Purviņš, horeo-
grāfs, deju lieluzveduma Māras zeme 
mākslinieciskais vadītājs, deju svētku 
virsvadītājs Jānis  Ērglis,  horeogrāfs, 
deju svētku virsvadītājs Agris Daņiļe-
vičs, horeogrāfi un deju svētku virsva-
dītāji Ilmārs Dreļs, Taiga Ludborža, 

Dziesmu un deju svētku...
Turpinājums no 1. lpp.
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Atbalstiet 
Daugavas Vanagu darbu!
Gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcija

Ir atkal pienākusi dieniņa,
Kad jāatceras sava māmiņa.
Tas sirdī raisa mīlestību,
Un doms kavējos ar viņu.
Kad pats vēl maziņš biju,
Pat grāmatas vēl nelasīju,
Tad māmiņa man pasaciņas lasīja
Un arī dziesmas dziedāt mācīja.
Un klavieres vēl tagad ausīs skan,
Kad viņa spēlēja tās man.
Tā līdz ar savu māmiņu,
Es atceros pats savu bērnību.
Nu pašam gaitas kļuvušas jau lēnākas,
Un ari ēnas garākas.
Kad skats jau iet uz vakarpusi,
Tev lūgšanu es skaitu klusi,
Un prieks man rodas sirdī tad,
Jo mīlestība nebeidzas nekad.

Viktors Bendrups

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Maija mēnesis sākas 

ar demokrātijas un neat-
karības daudzināšanu.

Ja Padomju Savie-
nībā svinēja, un pasau-
lē daudzviet vēl svin 

1. maiju tikai kā Starptautisko darba-
ļaužu solidaritātes dienu, tad Latvijā 
šai dienai ir dubulta nozīme. Tā ir ofi-
ciāli: Darba svētki, Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces sasaukšanas die-
na. Satversmes sapulci, kā pirmo de-
mokrātiski ievēlēto Latvijas Republi-
kas tautas pārstāvniecību, ir, iespējams, 
svarīgāk atzīmēt nekā Darba svētkus.

Cieši seko 4. maijs, Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas diena, kad 
vēl pēc Padomju okupācijas likumiem 
ievēlētā Latvijas PSR Augstākā padome 
nobalsoja atjaunot Latvijas neatkarību.

Mātes diena maija otrajā svētdie-
nā un Starptautiskā ģimenes diena 
15. maijā uzsver ģimenes saites.

Bet līdz ar to arī nāk saulainais 
maija rīts – 15. maijs, kad Latvijā uz 
vairāk nekā pusgadsimtu demokrātijai 
bija aizvērtas durvis. „Mūžīga slava 
tautas lielajam saucējam un atbrīvo-
tājam, mūsu Prezidentam Kārlim Ul-
manim!“ 1938. gada 14. maijā rakstīja 
laikraksts Jaunākās ziņas.

Šodien varam iztikt bez tādiem 
saukļiem, bet tomēr atcerēsimies pozi-
tīvo, ka latviešu tauta, kā liela ģimene, 
ir spējīga draudzīgi strādāt kopā un 
veikt lielus darbus.

GN

Māmuļai
Dzeja

1945. gadā Zedelgemas gūstekņu 
nometnē Beļģijā, kad dibināja Daugavas 
Vanagu organizāciju, viens no dibinātā-
ju mērķiem bija palīdzības darbs. Vairāk 
nekā septiņdesmit gadus vēlāk šis darbs 
nav beidzies. Daugavas Vanagi vēl jop-
rojām ir palīdzības organizācija, palīdzī-
bu sniedzot ne vien bijušajiem leģionā-
riem, bet arī jauniešiem, daudzbērnu 
un audžubērnu ģimenēm un Latvijas 
zemessargiem. Šis atbalsts tiek sniegts 
ne tik vien Latvijā bet arī šeit Austrālijā.

Daugavas Vanagi vieni šo darbu 
nespēj veikt, un tāpēc mēs griežamies 
pie tautas, aicinot palīdzēt, ziedojot 
gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcijā. 
2018. gada līdzekļu vākšanas akcija no-
tiks maija un jūnija mēnešos. Ziedosim 
katrs pēc savām spējām. Neviens ziedo-
jums nav par lielu vai par mazu. Katrs 
dolārs palīdzēs mūsu tautas nākotnei.

Šogad līdzekļu vākšanas akcijas 
mērķi ir ne tik vien tie paši, kā iepriek-
šējos gadus, bijušajiem leģionāriem, 
daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm 
Latvijā, jaunatnei un nacionālpolitis-

kajam darbam kā Latvijā, tā ārpus Lat-
vijas, bet tiem arī pievienots atbalsts 
Latvijas Zemessargiem. Latvijas Ze-
messargi nespēj darboties ar atbalstu, 
ko saņem no Latvijas valdības vien un 
tamdēļ ir pateicīgi par atbalstu, ko mēs 
viņiem varam dot.

2017. gadā Daugavas Vanagi at-
balstīja bijušos leģionārus $48 000 ap-
mērā un daudzbērnu un audžubērnu ģi-
menes un latvisko izglītību, kā Latvijā, 
tā Austrālijā un nacionālpolitisko darbu 
$93 919 apmērā. Šie līdzekļi nāca ne 
tik vien no līdzekļu vākšanas akcijas, 
bet arī no nodaļu un Daugavas Vanagu 
Austrālijā valdes iekrātiem līdzekļiem.

Ja tuvākā nākotnē neesat saņēmuši 
aicinājumu ziedot Daugavas Vanagu 
līdzekļu vākšanas akcijai, lūdzu, grie-
žaties pie tuvākās Daugavas Vanagu 
nodaļas Austrālijā, kura jums nosūtīs 
līdzekļu vākšanas veidlapu.

Paldies par jūsu ziedojumiem ie-
priekšējos gados, kā arī par ziedojumu 
šogad.
Daugavas Vanagi Austrālijā valde

Ilze Mažāne,  Gunta  Skuja, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra skatuviskās 
tautas dejas eksperte Maruta  Alpa, 
horeogrāfes Lāsma Skutāne un San-
ta  Laurinoviča, Kultūras akadēmijas 
asociētā profesore Gunta Bāliņa, dejas 
nozares konsultatīvās padomes locekle 
Alda Skrastiņa un Balvu deju apriņķa 
virsvadītājs Agris  Veismanis. Žūri-
ja kopumā noskatījās 1700 dejas, no-
brauca 4000 km, kopējais deju skašu 
ilgums – 27 dienās 160 stundas.

Pūtēju orķestri
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 

un XVI Deju svētku pūtēju orķestru 
koprepertuāra pārbaudes un svētku 
dalībnieku atlases skatē piedalījās 63 
pūtēju orķestri, no kuriem 12 ieguva 
1. vietu, 22 – 2. vietu un 19 – 3. vietu.

Pūtēju orķestru konkursa finālā, kas 
notiks 2. jūnijā piedalīsies 25 orķestri.

Pūtēju orķestru skates vērtēja Na-
cionālo Bruņoto spēku orķestra di-
riģents Guntis  Kumačevs, diriģenti 
Mārtiņš Bergs, Prīts Sons (Igaunija), 
Atvars Lakstīgala, Valdis Butāns un 
Peters Sāns (Igaunija).

Koklētāju ansambļi
XXVI Vispārējo  latviešu Dzies-

mu  un XVI Deju  svētku Koklētāju 
ansambļu skatē piedalījās

56 koklētāju ansambļi, no kuriem 
35 ieguva I pakāpi, 18 – II, 3 – III.

20 koklētāju ansambļi izvirzīti da-
lībai kokļu konkursa finālā, kas notiks 
2. jūnijā.

Kokļu ansambļu žūrijā darbojās pi-
anists, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas 
akadēmijas asociētais profesors Aldis 
Liepiņš, kokles spēles pedagoģe, koklē-
tāju ansambļu virsdiriģente  Ieva Mež-
gaile, kokles spēles pedagoģe, koklētā-
ju ansambļu virsdiriģente Ilze Žvarte, 
kokles spēles pedagoģe, koklētāju an-
sambļu virsdiriģente Kristīne  Ojala, 
kokles spēles pedagoģe, koklētāju an-
sambļu virsdiriģente Anda Eglīte, kok-
les spēles pedagoģe, koklētāju ansambļu 
virsdiriģente Teiksma Jansone, kokles 
spēles pedagoģe, koklētāju ansambļu 
virsdiriģente Valda  Bagāta, koklētāja 
un komponiste Līga Ančevska, kā arī 
diriģents, pūtēju orķestra Rīga māksli-
nieciskais vadītājs Valdis Butāns.

XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki, kas šoreiz 
notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, 
Rīgu pieskandinās no  2018. gada 
30. jūnija līdz 8. jūlijam. XXVI Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkus organizē Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, kas ir Kultūras minis-
trijas padotībā esošā valsts iestāde, at-
balsta lieldraugi Swedbank, Elektrum, 
Latvijas Mobilais Telefons (LMT), kā 
arī atbalstītāji Rimi, Squalio un Circle 
K Latvia.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku Sabiedrisko attiecību 
vadītāja

Dziesmu un deju svētku...
Turpinājums no 2. lpp.
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„Tējas koki runā“
LV100 pasākums Fiškrīkā

Tējas koki runā 
(Tea Trees Talking) ir 
sabiedrisks mākslas pa-
sākums, kura mērķis ir 
saistīt kā māksliniekus, 
tā arī izstāžu apmeklētā-
jus, izceļot latviešu zāļu 

tēju tradīcijas.
Esam veidojuši šo pasākumu, ie-

saistot kā Austrālijas un Latvijas lat-
viešus, tā arī pašus austrāļus.

No 19. līdz  27. maijam notiks 
iecienītais Fish Creek Tea Cosy Fes-
tival un Tējas koki runā ir festivāla 
fokuss mākslas pasākums. Festivāla 
2018. gada devīze ir InTEAnational, 
un mēs esam aicināti to kuplināt ar 
slavenām latvju zāļu tēju tradīcijām.

Austrālijas latviešu daiļamatnieki, 
sadarbojoties ar Fiškrīka (Fish Cre-
ek) un apkārtnes iedzīvotājiem, veido 

instalāciju (no filca), kas attēlo latvju 
bērzu birzi Austrālijas ti-tree mežā. 
Bērzu tēliem ir kroņi, kas atsaucās 
uz dažādām latvju zāļu tējām. Līdzās 
sabiedriskiem mākslas darbiem tiks 
izstādīti Zettas Kantas un Andas 
Banikos darināti daiļrades objek-
ti. Piedāvāsim zāļu tējas garšošanai, 
skandināsim latvju mūziku un sagai-
dīsim izstādes apmeklētājus tērpušies 
latviešu tautas tērpos. Sadarbojamies 
arī ar Fiškrīka skolas bērniem, kuri jau 
vairāk nekā gadu sarakstās ar latvie-
šu skolas bērniem Latvijā. Bērni ļoti 
interesējās par Latviju, tās kultūru un 
parašām; šī ir vienreizēja izdevība vi-
ņiem arī ko konkrētu parādīt. Izstāžu 
telpa būs sabiedriskajā dārzā, kur tiek 
audzētas dažādas zāles tējām.

Šis pasākums ir iekļauts LV100 
globālās svinībās.

Izstāde no-
tiks Fish Creek 
Station build-
ing, Fish Cre-
ek, Viktorijā 
(Victoria) un būs atvērta no plkst.10.00 
līdz plkst.16.00, katru dienu no 19. līdz 
27. maijam. Atklāšana ar mūziku un 
atspirdzinājumiem notiks plkst. 14.00, 
19. maijā. Visi laipni gaidīti!

Esam paredzējuši ar šo izstādi 
apceļot Austrālijas lielākās pilsētas, 
sadarbojoties ar šo pilsētu latviešu 
skolām. Kā pirmo esam sarunājuši 
Melburnu, kur viesosimies šī gada 
8. un 9. septembrī.

Anda Banikos
Laikrakstam „Latvietis“

https://www.facebook.com/
TeaTreesTalking

Austrālijas Latviešu 
57. Kultūras dienas nes 
sev līdzi ne tikai izde-
vību priecāties, baudīt 
kultūru un stiprināt sai-
tes ar Latviju, bet arī at-
gādinājumu par Latvijas 

vēsturi, jo šogad ir arī Latvijas simt-
gade. Pirms simts gadiem – 1918. g. 
18. novembrī Tautas padome pasludi-
nāja Latvijas neatkarību, kaut gan vēl 
sekoja sīvas cīņas un miers, kas ilgi 
tikai 22 gadus. Pēc otrā pasaules kara 
jaunas dzīves Austrālijā sāka cilvēki, 
kas dažādu iemesla dēļ galu galā at-
radās šeit un, gribot negribot, nodro-
šināja pamatus mūsu latviskai dzīvei 
šodien.

2018. gadā Kultūras dienas tiek rī-
kotas 57. reizi ar vislielāko prieku Ade-
laidē. Tradicionālie sarīkojumi nav ne-
kur zuduši, un, tos papildinot, nāk klāt 
viesu grupas no Latvijas un varbūt arī 
kāds pārsteigums. Rīcības komitejas 
sastāvs ir galvenokārt Austrālijā dzi-
muši jaunieši un daži ne tik jauni, bet 
kopumā visi apzinās lielo atbildību, 
kas ir, rīkot laikmetīgas, interesantas 
un saistošas Kultūras dienas, jo šogad 
Latvijā notiek arī XXVI Vispārējie 
Latviešu Dziesmu un XVI Deju Svēt-
ki, kas jau tagad izaicina jūtu un emo-
ciju pārplūdumu.

Paturot šo visu prātā, KD simbols 
ir svētelis; liels, balts laimes putns, 
kas savā dzīves gaitā mēro garus ce-
ļus un atgriežas mājās. Pirmajā AL57.
KD afišā, kura sastopama Austrālijas 
un Jaunzēlandes latviešu centros, re-
dzam svēteli, lidojam tumšajās debesīs 
un lietū. Tas atspoguļo latviešu bēgļu 
gaitas un tumšo nezināmo nākotni pēc 

kara. Afišu sērijā 
sekosim svēteļa li-
dojumam no Rīgas 
uz Adelaidi. Lī-
dzīgi, kā kad šeit 
Austrālijā piedzī-
vojam gadalaiku 
maiņas, un saulai-
no dienu vietā nāk 
mākoņi un lietus, 
pirmie ceļotāji kā 
putni jau dodas 
uz Latviju, lai tur 
piedalītos svētkos. 
Sekojošās nedēļās 
ceļu uz Rīgu mē-
ros ar vien vairāk 
dziedātāju, danco-
tāju, kultūras bau-
dītāju, bet tad viņi 
atgriezīsies – no 
Rīgas uz Adelaidi.

Kultūras die-
nas būs izdevība 
Dziesmu un deju 
svētku dalībnie-
kiem atskatīties un 
padzīvoties atmi-
ņās, jo KD prog-
rammā ietilpst 
atskaņas; koris 
sniegs dziesmas, 
kas izskanējušas 
svētku estrādē, un 
tautas deju prog-
rammā piedalīsies 
Jūrmalnieki – Austrālijas dejotāji. KD 
būs arī izdevība tiem, kas netika pāri 
jūrai dalīties piedzīvotajā, arī bau-
dīt kaut vai mazu daļu no tā, kas tika 
piedzīvots Latvijā. Neaizmirsīsim, kā 
mēs šeit nonācām, un priecāsimies 

par bagāto kultūru, kas tagad sniedzas 
pāri jūrām, jo Kultūras dienās vienmēr 
piedāvā kaut ko sevišķu, ja tikai katrs 
ir gatavs to uztvert.

AL57. KD Rīcības komiteja
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas
No Rīgas uz Adelaidi
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„Dzintaros“ notiek valdes sēde
Lielu atbildību prasa „Dzintaru“ uzturēšana un kopšana

izmantot Dzintarus jebkādam latvis-
kam pasākumam!

Zinta Ozoliņa
Laikrakstam „Latvietis“

Latviskās izglītības 
veicināšanas kooperatī-
vā sabiedrība (LIVKS) 
no 1983. gada ir aktīvi 
darbojusies, lai atbalstī-
tu un veicinātu latvisko 
izglītību Austrālijas lat-
viešiem.

Lielu atbildību prasa LIVKS īpa-
šuma – Dzintaru uzturēšana un kop-
šana, jo ēkas pilda divas svarīgas 
funkcijas: patstāvīgas mājas LAAJ 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolai 
un citiem latviskiem pasākumiem, 
kā arī ienākumu avots, lai varētu va-
jadzīgo veikt. Par Dzintariem ir at-
bildīga valde, kas pēdējā gadā rūpīgi 
gādājuši par labojumiem un īpašuma 
uzpošanu ar mērķi palielināt īrnieku 
skaitu.

Divu dienu – 21. un  22. aprīļa – 
garā valdes sēde, kur nostāda nākošā 
gada prioritātes, bija izdevība valdei 
satikties, pārrunāt idejas un vienoties 
par to, kas vēl jādara. Tā ir izdevība 
konkrēti izvērtēt, kas pa gadu ir mai-
nījies un kādi ir vajadzīgie būvdarbi.

Apstaigājot ēkas un īpašumu, val-
de priecājās par kopto dārzu, jauna-
jiem skapjiem, svaigi krāsotām sienām 
un guļamistabu durvīm, kā arī par 
citiem mazāk uzkrītošiem darbiņiem, 
kas ir Dzintarus modernizējuši un pa-
darījuši pievilcīgākus. Pozitīvu reakci-
ju ir arī ieguvusi mājas lapa.

Tas tomēr ir tikai sākums – vaja-
dzīgi vēl īrnieki! Valde ilgi pētīja ie-
priekšējā gada datus ar secinājumu, ka 
lai vietu varētu pilnīgāk izmantot, ir 
jānodrošina, ka arī ziemā cilvēki jus-
tos ērti. Tas nozīmē, ka prioritāte ir gā-
dāt, ka guļamtelpās un ēdamzālē būtu 
silti. (Vasaras vidusskolai ir izteikta 
vēlēšanās, ka telpas ir arī dzesinātas.) 
Tad vēl vieta ugunskuram ar piemēro-
tām sēdvietām. Ir vajadzīgi arī vēl citi 
remonti, lai lietotājiem būtu patīkami 
un vēlēšanās atgriezties; tie tika prio-
ritizēti un pierakstīti.

Bez ēku un telpu uzturēšanas, val-
dei ir atbildība par paju īpašniekiem. 
Jāzina, cik un kur viņi ir. Tā laiks tiek 
ziedots sarakstu pētīšanai, lai pārbau-
dītu adreses un ģimeņu apstākļus, 
varbūt kāds mainījis vārdu, miris vai 
sabiedrībā vairs neapgrozās. Laipni 
lūdzam katram, kura ģimenēs varētu 
bijušas saistības ar Dzintariem, ap-
svērt šo attieksmi un attiecīgi rīkoties 
ar pajām.

Ir vērts arī pieminēt, ka ja 
adrešu sarakstā neparādās pareizā 
informācija, tad paju īpašnieki var 
nesaņemt gadskārtējos ziņojumus. 
Tuvāku informāciju var pieprasīt: 
info@dzintari.com.au vai rakstot: 
Dzintari, PO Box 293, Goodwood, 
SA 5034.

Kā vienmēr aicinām sabiedrībai 

Ciema mājas pārdošanā
Kad pienāk laiks meklēt jaunu dzīves vietu, kur pavadīt vecuma dienas, 
pārdomās ieskaitiet Latviešu ciemu Melburnā. Grūti būs atrast otru 
vietu, kur tik skaistā apkārtnē latviešu sabiedrībā pavadīt laiku. Latvieši 
Melburnā arvien biežāk lieto Ciema telpas sarīkojumiem un uz ārpus 
ciema latviešu sarīkojumiem var vienmēr braukt ar ciema busiņu.

Ciemā pārdošanā ir vairākas mājas cenās no $250 000 līdz $450 000.

Tuvāko informāciju varat saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:

60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 
epasts: administration@latvianfs.org.au

http://www.latvianfs.org.au/

No kreisās: Kalvis Jaunalksnis, Andra Rone, Anne Audette, Lilita Daenke, Zinta 
Ozolina. Trukst Karlis Rolavs.
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Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas dienu bija 
izlemts svinēt – 4. maija, piekt-
dienas, rītā plkst. 10.00!

Tāpēc, lai viss noritētu bez 
steigas, jau ceturtdienas vakarā 
tika baltiem galdautiem klāti četri gari galdi 

un piektdienas rītā atlika vien gaidīt Augšciema un Lejas-
ciema ļaudis.

Bez liekas kavēšanās, glīti ģērbušies, ieradās svinētā-
ji. Glāzēs tika liets šampānietis, lai varētu uzsaukt: Daudz 
laimes un ilgu mūžu Latvijai! Pēc šāda skaļa vēlējuma visi 
sanākušie Ivara Štubja akordeona spēles pavadījumā no-
dziedāja dažas dziesmas.

Tad visas gaismas tika izslēgtas, vien sveču gaismai 
apspīdot ēdamzāli, iedzīvotāji un ciemiņi noskatījās trīs 
īsfilmas no Latvijas par to kā Baltā galdauta svētkus da-
žādās pilsētās svin Latvijā.

Pēc kino tika dalītas tortes, un katrā šķīvī iegūla sar-
kanbalts kūkas gabaliņš, kas īpaši gards likās kopā ar rīta 
kafiju. Šajā rīta stundā valdīja pacilāta gaisotne. Dziesmu 
grāmata ātri vien bija izdziedāta, un Ivara pavadījumā 
visi turpināja dziedāt dziesmas no galvas.

Paldies visiem, kas palīdzēja, lai Baltā galdauta svētki 
būtu skaisti – ar godu un lepnumu nosvinēti!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Visi ciema ļaudis 25. aprīlī bija aicināti 
uz Anzaka dienas (Anzac Day) pēcpusdienu, 
ar piebildi uzaicinājumā „...gardas uzkodas, 
vīns, dziedāšana un gaviļnieku sumināša-
na!“

Norunātajā laikā, bez īpašas skubināša-
nas uz tējas istabu nāca ļaudis no visām pu-

sēm. Pie sagatavotajiem garajiem galdiem bija jāliek klāt 
papildus galds, jo uz aicinājumu ierasties svinēt šo Austrā-
lijai tik nozīmīgo dienu bija atsaukušies daudzi – Ciema ie-
dzīvotāju radi, draugi un mūsu lielais palīgs Betija Plūme.

Pēcpusdiena bija sadalīta divās daļās – nopietnajā un 
lustīgajā. Pirmajā daļā Ivars  Štubis nolasīja no Laikrak-
sta Latvietis 2015. gada 19. aprīļa izdevuma Alda Putniņa 
rakstu par Anzaka dienas vēsturisko rašanos un daudzos 
sanākušos pārsteidza fakts, ka tālajā 1915. gadā karotāju 
rindās ir bijuši daudz latvieši, no kuriem septiņi tika ie-
vainoti un krituši kaujas laukā. Aldis Putniņš savā rakstā 
Anzaka dienu pielīdzina Latvijā svinamai Lāčplēša dienai, 
kuru Latvijā plaši atzīmē katra gada 11. novembrī. Tā pēc 
interesantā raksta nolasīšanas sekoja klusuma brīdis visu 
kareivju piemiņai visā pasaulē.

Tad bija pienācis laiks uzdziedāt karavīru dziesmas, 
kuras Ivaram pavadot ar skanošo balsi un ģitāru, skanēja 
skaļi un pārliecinoši.

Tad Ivars pateicās mūsu palīgam Betijai Plūmei par lie-
lo brīvprātīgo darbu palīdzot latviešu ciema ļaužu ikdienā 
un pasniedza Betijai pateicības rakstu no activities dar-
biniekiem un praktisku dāvanu – šampanieša pudeli! Pēc 
klātesošo ierosinājuma visi Betijai nodziedāja: „Sveiks, lai 
dzīvo!...“ Betijai no prieka un pārsteiguma acīs bija asaras. 
Tā kā nu bija sākusies pēcpusdienas lustīgā daļa, tad pēc 
atkārtotu glāžu piepildīšanas un uzkodu baudīšanas klāt-

esošie un Ivars turpināja dziedāt jautras dziesmas, Ivaram 
spēlējot akordeonu. Lai arī aprīļa gaviļnieki bija jau vār-
da dienās apsveikti, Ivars nosauca visus aprīļa jubilārus 
un sanākušie kopā nodziedāja: „Augstu laimi, prieku!...“ 
Dziesmas un sarunas turpinājās līdz vakariņu laikam, kad 
sanākušie devās prom. Par jauko Anzaka dienas pēcpus-
dienu cilvēki runāja un ar prieku atcerējās vēl nākamajā 
dienā sakot: „Lūk, šādi ir jāsvin svētki!“

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Anzaka diena Latviešu ciemā Melburnā
Klusuma brīdis visu kareivju piemiņai visā pasaulē

Betija Plūme un Ivars Štubis.
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Baltā galdauta svētki Melburnas Latviešu ciemā
Filmas, kino un tortes

Baltā galdauta svētki Latviešu ciemā.
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2018. gada Austrālijas latviešu 
novusa meistarsacīkstes tika izspēlē-
tas 21. un  22. aprīlī Sidnejā. Turnīrā 
piedalījās 18 spēlētāji – 14 vīri un 4 
dāmas. No Melburnas bija ieradušies 
Ivars Apelis, Pēteris Mežaks, Alek-
sandrs Grimms, Gunta Vagare, Sel-
ga un Dimis Pešudovi, Maija un Dai-
nis Balceri, Aija Oosterom un Ivars 
Mirovics. Adelaidieši, diemžēl, nepa-
redzētu apstākļu dēļ bija spiesti atsaukt 
piedalīšanos pēdējā brīdī. Pārsteigums 
bija divu spēlētāju – Paula un Dārsija 
Nemmes – ierašanās no Jaunzēlandes. 
Tā šoreiz vienu dinastiju turnīrā pār-
stāvēja 4 Nemmes. Otrie divi bija pa-
zīstamie Sidnejas novusisti Edgars un 
Rūdis. Otrs patīkams pārsteigums bija 
vienas dāmas – Ināras  Belēvičas – 
ierašanās no Latvijas palīdzēt turnīra 
vadībā Guntai Vagars spēļu secību va-
dīšanā un rezultātu pierakstīšanā.

Sestdien, 21. aprīlī, vienspēlēs no 
18 spēlētājiem pirmais pienāca sidnejie-
tis Rūdis Nemme, atstājot aiz sevis otrā 
vietā melburnieti Pēteri  Mežaku un 
trešā vietā sidnejieti Rihardu Puisēnu.

Svētdien, 22. aprīlī, dubultspēlēs no 
9 pāriem pirmo vietu izcīnīja Sidnejas 
pāris Imants Graudiņš ar Rūdi Nem-
mi. Otrie pienāca Melburnas pāris Pē-
teris Mežaks ar Dimi Pešudovu. Trešo 
vietu izcīnīja Melburnas pāris Alek-
sandrs Grimms ar Ivaru Mirovicu.

Svētdienas vakarā pēc sīvām cī-
ņām visi bija priecīgi apsēsties pie pil-
na galda, ko bija sagatavojusi Jumiķa 
kundze ar palīdzi Gundegu Zariņu. 
Pēdējā, kā turnīra spēlētāja, bija divas 

dienas nepārtrauktā kustībā noskrēju-
sies no novusa galda uz virtuvi un at-
kal atpakaļ pie novusa galda.

Pēc labas ieturēšanās ar trim ēdie-
nu riktēm, uzvarētājiem tika kaklā 
uzkārtas attiecīgās krāsas medaļas; 
zelts – pirmajai vietai, sudrabs – otra-
jai un bronza – trešajai vietai. Kā labā-
kā dāmu spēlētāja tika izvērtēta Selga 
Pešudova, saņemot dāmu ceļojošo 
kausu 2018. gadam.

Kad pateicības bija izteiktas tur-
nīra rīkotājiem un mazas dāvaniņas 
pasniegtas turnīra vadītājām un gādī-
gām saimniecēm, novusisti ar saviem 
draugiem vēl ilgi sēdēja pie galda drau-
dzīgās pārrunās un ar vēl nepiedzīvotu 

degsmi – vairāk nekā stundu (!) – pado-
doties dziesmu varai, izejot cauri gan-
drīz visam latviešu sabiedrības dzies-
mu standarta repertuāram. Un tā pa 
starpai, atsvaidzinot balss saites no uz 
galda stāvošajām saldā vīna pudelēm, 
laiks aizgāja nemanot, sasaistot latviešu 
tautas tradīcijas kopā ar latviešu tautas 
devumu Novusu sporta pasaulei. Kad 
bija pienākusi stunda atstāt viesmīlīgās 
telpas un doties mājās, atvadīšanās bija 
sirsnīga un apņemšanās skaidra un no-
teikta atkal satikties šī gada otrā pusē 
Dienvidaustrālijas sacīkstēs Adelaidē.

I. M.
Melburnā, 10.05.2018.

Laikrakstam „Latvietis“

Novuss Sidnejā
Austrālijas latviešu novusa meistarsacīkstes

No kreisās: R. Puisēns (3.v.), D. Pešudovs (2.dub.), P. Mežaks (2.dub.), S. Pe-
šudova (1.dāmām), I. Mirovics (3.dub.), R. Nemme (1.v., 1.dub.), A. Grimms 
(3.dub.), I. Graudiņš (1.dub.), I. Apelis (Drēziņa piemiņas kauss).
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Nākotne spīd spožās krāsās...
Jancis par cieņu

Lēkāju un griežos 
un dancoju pa savu ista-
biņu... cik nu man tā 
rūmīte atļauj, bet mierā 
nostāvēt nevaru. Kas par 
izredzēm, kas par pasa-
kainu nākotni, kas par... 

Nu... nav ko tērēt spēkus, kaut gan gri-
bētos kūleņus mest.

Ziņkārīgie droši vien gribēs zināt, 
kas man par priekiem. Nu, lieta vien-
kārša. 21. aprīļa dienas laikrakstā, pir-
mā lappusē rakstiņš – BUDGET EX-
CLUSIVE“.*

Rakstiņā tādi debešķīgi teikumi – 
Our senior Australians have built the 
nation that we enjoy today.** Un tur-
pat tālāk – They have rightly earned 
the respect of the community and must 
be cared for with the dignity they de-
serve.***

Tālāk nemaz nelasīju, kaut raksts 
turpinās arī vēl piektajā lappusē. Vai 
tad nav jau skaidri pateikts? Skaidri sa-

protams? Uz mums, vecīšiem, neviens 
vairs nevarēs šķībi skatīties no augšas. 
Visiem mūs būs laipni jāsveicina un 
jāapsveic vārda dienās un augstos svēt-
kos. (Dzimšanas dienas var palikt neie-
vērotas, citādi var iznākt lieki izdevu-
mi un kafijas vārīšana.) Un, ka notiks 
arī kārtīga pensijas paaugstināšana, par 
to šaubu nemaz nevar būt; kā citādi lai 
sasniegtu to minēto dignity – jeb augstu 
stāvokli? (Manā vārdnīcā – dignity = 
cēlums, augsts amats, augsts stāvoklis.)

Kad pirmais prieka vilnis bija pāri, 
sāku domāt tā drusku drebelīgāk: vai tik 
tas attiecās arī uz mani? Vecs esmu pie-
tiekoši, tas skaidrs. Būvēšanā arī esmu 
piedalījies. Abi ar Krišu uzcēlām Marijai 
smuku trušu būdiņu; – prieks skatīties. 
Bet rakstiņā iet runa par 1,3 milj. vecīšu 
un večiņu... vai visiem varēs daudz ko 
pielikt? Valdība taču vienmēr brēc, ka 
nav naudas. Un vēl kas – to lietu kārto-
šot – safety watchdog. Cik man ir iznā-
kušas darīšanas ar suņiem, tās nekad nav 

beigušās man labvēlīgi. Vai šoreiz iznāks 
citādi? Jautājums jautājuma galā, un 
mans prieks jau nokāpis papēžos. Saņe-
mu dūšu un izlasu piekto lappusi. Gribas 
gandrīz vai raudāt. Viss, ko viņi domā 
darīt, ir taisīt vēl vienu valdības komisiju, 
kura skatīšoties, lai vecīšiem nenodarot 
pāri. Vienā veco ļaužu mītnē vesels bars 
saslimis ar flu, un desmit gabali aizgājuši 
pie tēviem. Nu liels tracis. Kas vainīgs? 
Nevienam nav ienācis prātā, ka tā varētu 
būt pati flu, bet dibina komisijas. Cik tas 
neizmaksās? Un kur palika mans pensi-
jas pielikums? Baigi muduļi. Vajadzētu 
iet un kādam sūdzēties, bet kur iesi?

Eju ārā un dodos uz savu soliņu 
zem krūma, – vienīgo vietu, kur var 
atrast pietiekoši miera un klusuma, lai 
varētu sakarīgi domāt.

Par pensijas paaugstināšanu rakstā 
nav ne vārda. Tad jau laikam uz kaut ko 
tādu nav ko cerēt. Bet ja tā labi pado-

 
Turpinājums 8. lpp.
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Ir daudzi sarīkojumi, 
kurus varēt atbalstīt, bet 
ir vēl labāki, ka var at-
balstīt trīs vienā gājienā.

Tas ir, kas noti-
ka sestdien, 5. maijā, 
DV Melburnas nodaļas 
(DVMN) mītnē. Atzī-

mējam Mātes dienu ar ziedu veltītēm, 
labiem vēlējumiem, sirds aizraujošu 
dziedāšanu un garšīgām pusdienām.

Balto Galdauta svētki arī tika at-
cerēti, un ar draugiem – jauniem un 
veciem pie skaisti apklātiem galdiem 
pavadījām ļoti jauku pēcpusdienu. At-
cerējāmies Latvijas Republikas atdzim-
šanas datumu – 1990. g. 4. maiju, kad 
Latvijas PSR Augstākā padome pieņē-
ma deklarāciju par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu – lēmumu, 
kas atjaunoja Latvijas suverenitāti.

Un galvenā atcere – Kurzemes 
Cietoksnis.

Akts, kā parasti, sākas ar karoga 
ienešanu, Latvijas valsts himnas dzie-
dāšanu un mācītāja Daiņa Markovska 
vadīto lūgšanu.

DVMN Priekšsēdis Jānis  Kārk-
liņš deva savu uzrunu ar savilktu pa-
skaidrojumu par Kurzemes Cietokšņa 
kaujām. Tā kā šīs kaujas brutāli aiz-
skāra Jāņa ģimeni, tas vēl dziļi aizskar 
teicēju, kā arī klausītāju.

Markus  Dragūns nolasīja savu 
referātu Kurzemes cietoksnis un Lat-
vija. Klausījāmies ar paceltu interesi, 
jo iesaistītas viņa runā bija bildītes uz 
ekrāna. Dzirdējām dziļākas detaļas 
par piecām Kurzemes Cietokšņa kau-
jām. Markus atzina, ka pats ļoti mazi 

zināja par tematu, 
pirms sāka to iz-
meklēt, bet iedziļi-
nājās Latvijas kara 
vēsturē un tagad 
atjēdzās, cik svarī-
gas Kurzemju Cie-
tokšņa kaujas bija 
Latvijai.

Pēdējā posmā 
šīs dienas prog-
rammā izbaudījām 
Ivara Štuba mīles-
tību uz vēsturi un 
mūziku. Dzirdē-
jām dziesmas gan 
mātēm viņa pašā 
aranžējumā, gan 
karavīra dziesmas 
ģitāras un akordeo-
na pavadījuma.

Akts beidzas 
ar Daugavas Va-
nagu dziesmu un 
karoga iznešanu.

Pēc ekstrā gal-
da uzklāšanas, 
viesi ieņēma sa-
vas vietas. Visas 
vietas pie galdiem 
aizņemtas!

Sekoja garšīgas 
3 kursu pusdienas, 
kuras gatavoja Marta Apine, Ingrīda 
Houka (Hawke) un Erika  Riemere. 
Paldies, mājas mātes! Paldies apkalpo-
tājiem un trauka mazgātājiem! Starp 
kursiem Ivars pavadīja mūs, dziedot ve-
cās, mīļās kopīgās dziesmas. Paēdām, 
padzērām, izdziedājāmies, izpļāpāja-

mies un visi braucām mājās labā omā.
Paldies visiem, kuri atbalstīja šo 

jauko pēcpusdienu un arī tiem, kuri tik 
cītīgi piestrādāja gan mazā, gan lielā 
veidā, lai šī diena izdotos.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Trīs sarīkojumi vienā
DV Melburnas nodaļas mītnē

No kreisās: Indulis Piksons, Juris Vīksne, Gregs Vaitlovs 
(Greg Whitelaw), Markus Dragūns.
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Ivars Štubis ar akordeonu.
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mā, ko tad es ar to ekstrā naudu darītu? 
Uz pokīšiem uzspēlēt azarta spēlītes jau 
vairs nebraucu, kopš uzdevu braukšanu 
ar mašīnu. Uz veikaliem arī vairs nē. Ko 
tad ar to naudu lai dara? Sviež gaisā, krīt 
zemē; dod cūkām – neēd... Paēdis esmu 
labāk nekā visus tos gadus, kad pats tai-
sīju sev ēst... Istabiņa, kaut maza, tomēr 

ir laba un ērta tādam vecpuisim kā man. 
Ko tad vēl lai es vēlētos?

Jā, kad tā labi padomā, man ir laba 
un viegla dzīve. Viss tiek padarīts, esmu 
aprūpēts, kā sak’ no galvas līdz kājām. 
Nav nekas vairāk ko vēlēties. Varbūt 
kādu špukterīti šad un tad... Bet varbūt 
tas ar vairs negaršotu. Un tad tās paģi-
ras... Nē, nē, ir labi tā, kā ir, un tās jaunās 
komisijas var iet ratā, es dzīvošu kā līdz 
šim. Un ja kādreiz uznāks drūvīgs prāts, 

nākšu pasēdēt uz sola zem krūma...
Jancis

Laikrakstam „Latvietis“ 

* angl. – Ekskluzīvs par budžetu.
** angl. – Mūsu austrālieši seniori 
ir cēluši to nāciju, kuru mēs šodien 
baudām.
*** angl. – Viņi ir taisnīgi nopelnījuši 
sabiedrības respektu, un par viņiem 
jārūpējas ar to cieņu, ko viņi pelnījuši.

Nākotne spīd spožās krāsās...
Turpinājums no 7. lpp.
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Rakstiņi par mazuļiem (5)
Bērnudārzs „Daina“ Melburnā

Mazliet aizkavējies pēdējais raks-
tu sērijas stāstiņš ir par Melburnas 
spēļu grupu, precīzāk – bērnudārzu 
Daina (iepriekšējos rakstus par Pertas 
Zīļuku, Brisbanes Saules zaķi, Sidne-
jas un Adelaides Latviešu skolu spēļu 
grupām meklēt iepriekšējos laikrakstu 
numuros).

Vienīgā pirmsskolas iestāde ar 
nosaukumu – bērnudārzs Daina ir 
dibināts Melburnā 1977. gadā, tātad 
pagājušā gadā tam palika 40 gadu. Par 
to vien laikam varētu kāds sarakstīt 
grāmatu, bet tā nebūšu es.

Par šo spēļu grupu man daudz ne-
būs ko rakstīt, jo tās vadītāja Amanda 
Hirsta-Vaita  (Hirst-Whyte) regulā-
ri ieliek laikrakstos īsus rakstiņus un 
fotogrāfijas par savām brīnišķīgajām, 
radošu ideju pilnajām nodarbībām.

Bērnudārzs Daina ir atrodams 
Melburnā, Sv. Krusta baznīcas telpās. 
Bērnudārzā piedalās bērni no 2 līdz 5 
gadu vecumam. Pieaugušie, kas atved 
bērnus, paliek uz nodarbībām kopā ar 
mazuļiem. Visbiežāk otrdienās maz-
bērnus ved vecvecāki, jo bērnu vecāki 
strādā. Nodarbības notiek otrdienās 
no plkst. 10.30 līdz plkst. 12.30 baz-
nīcas zālē. Mazajiem bērniem vajag 
daudz vietas, kur izkustēties, un tur 
viņi droši var to darīt. Bērni iet rota-
ļās, dzied dziesmas, klausās grāmatas 
latviešu valodā un sarunājas. Nodarbī-
bas ir allaž saistītas ar kādu tēmu vai 
latviešu tradīciju. Tiek atzīmētas Liel-
dienas, Ģimenes dienas (reizēm kopā 
ar Daugavas skolas skolēniem Latvie-
šu Ciemā), Jāņi, 18. novembris un Zie-
massvētki. Šī gada nodarbībām cauri 
vīsies Latvijas Simtgades tēma.

Pagājušā gadā bērnudārza vadītāja 
Amanda piedāvāja lielisku iespēju sa-
tikties mazulīšiem Melburnas latviešu 
pamatskolas telpās un dažreiz pat par-
kā (St. Kildas Botāniskajā dārzā) sest-
dienās no plkst. 12 – plkst. 13.30. Tas 
sākās kā tāds eksperiments, lai redzē-
tu, vai šis sestdienas laiks ģimenēm ar 
maziem bērniem ir izdevīgāks nekā 
otrdienas laiks. Sanāca tā, ka intere-
senti bija abās vietās: 6 bērni otrdienās 
un 6 līdz 9 bērni sestdienās; turklāt 3 
bērni varēja nākt abas reizes.

Šogad Amandu joprojām var satikt 
Melburnas skolā, tomēr tikai kā mam-
mu savām meitiņām. Kāpēc neizdodas 
labi iesākto turpināt? Ir vairāki aps-
tākļi. Šobrīd bērniņu ir ļoti maz, tad 
vēl – skolā nav īsti piemērotas lielas 
telpas, kur spēlēties, kā arī Amandai 

skolas spēļu grupā 
nav tādu dūšīgu 
palīgu kā otrdie-
nas baznīcas gru-
pā. Ja nevar nodro-
šināt regularitāti, 
tad bieži viss labi 
iecerētais neīste-
nojas. Sevišķi to 
grūti būs nodroši-
nāt šajā gadā, kad 
tik daudzi latvie-
ši dosies uz Lat-
vijas Simtgades 
svinībām. Tomēr 
Amanda neatmet 
cerības un ir ga-
tava vismaz reizi 
mēnesī vadīt skolā 
spēļu grupu. Raks-
tiet, zvaniet, nāciet 
klāt skolā un izrā-
diet interesi perso-
nīgi.

Būtu jau lielis-
ki, ja nodarbības 
Melburnā varētu 
notikt divas reizes 
nedēļā. Tādā vei-
dā dodot iespēju 
kādam no otrdie-
nas spēļu grupas 
bērniem atnākt 
otrreiz un uzlabot savu valodiņu vēl 
labāk, bet kādam skolas skolēna brālī-
tim vai māsiņai dot iespēju pirmo reizi 
pabūt latviešu spēļu grupā. Manuprāt, 
tiem, kas nāktu divas reizes nedēļā, 
būtu lieliska iespēja apgūt valodu div-
reiz ātrāk, sevišķi – tik agrā vecumā, 
kad viss padodas tik raiti.

Nobeigumā citēju tekstu no 
Amandas e-pasta: „Bērnudārza va-
dība pateicas vi-
siem labvēļiem 
un atbalstītājiem 
daudzu gadu ga-
rumā, to starpā 
Melburnas Lat-
viešu ev. luteris-
kai draudzei par 
telpām, Dauga-
vas Vanagu Mel-
burnas nodaļai, 
Latviešu kredīt-
kooperatīvam un 
korporāciju ko-
pām.“

Taču Tev arī, 
Amanda, liels pal-
dies, jo pagājušā 

gadā latviešu spēļu grupā par abām 
dienām kopā jau darbojās 11 bērnu. 
Skola ar nepacietību gaidīs šo jau-
no paaudzi savās rindās! Amandas 
kontakttālrunis ir: 0421 709 339 un 
epasts: amanda1971rug@yahoo.com 

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Otrdienas grupa svin svētkus baznīcas zālē.
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Otrdienas grupa priecājas par zaķu ausīm šinīs Lieldie-
nās.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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10. februārī nosvi-
nējis savu 87. dzimša-
nas dienu un paklausī-
jis jaunās organizācijas 
VV foundation un tā 
dibinātāju zvērinātās 
advokātes un mecenā-
tes Vitas Libertes, uz-

ņēmēja un arhitekta Viļņa  Štrama 
un mākslas zinātnieka Jāņa  Borga 
aicinājumam, Laris  Strunke vieso-
jās Rīgā ar izstādi Aiza, kas veselu 
mēnesi – no 11. aprīļa līdz 11. mai-
jam – bija skatāma Dzelzceļa muze-
jā.

Kā tiek ziņots, 2018. gadā dibinā-
tā fonda „galvenais mērķis ir veicināt 
laikmetīgās mākslas pieejamību un iz-
glītību Latvijā, …saturiski kvalitatīvu 
un internacionālu izstāžu producēša-
na, kā arī Latvijā pirmās mākslinieku 
rezidences izveide Pāvilostā. Fonds 
vēlas veicināt vietējās radošās vides 
sadarbību ar citvalstu māksliniekiem, 
teorētiķiem, kuratoriem, mūziķiem un 
citu radošu profesiju pārstāvjiem. Gan 
izstādes, gan rezidenci plānots attīs-
tīt kopā ar izglītības programmu, kas 
sevī ietver lekcijas, sarunas ar kura-
toriem, performances, studiju vizītes 
un citus.“

Pirmais iznāciens sabiedrības 
priekšā ir šī izstāde.

Kopš sākotnes Laris Strunke tie-
cies būt neatkarīgs visās dzīves sfē-
rās. Lai nu savu nostāju apliecinātu, 
arī skolojoties Zviedrijas Mākslas 
akadēmijā, viņš vēlējies būt neatka-
rīgs no tēva, latviešiem labi pazīsta-
mā un iecienītā gleznotāja  Niklāva 
Strunkes un pilnībā atteicies no tēva 
pasaules redzējuma un mākslas valo-
das.

„Es nesekoju nekādām autoritā-
tēm. Allaž ir jācīnās par savu patstā-
vību,“ deklarē Laris Strunke. Māks-
linieks uzsver, ka nav būtiski, kādai 
nacionālai vienībai – latviešiem vai 
zviedriem – viņš pieder: gleznas ir 
vienīgi un tikai viņa dzīves un domu 
projekcijas, kam nav nekādas saistības 
ar vienu vai otru tautību. Šādi apgal-
vojumi var likties dīvaini, ja zinām, 
ka Laris Strunke cauri visiem gadiem 
saglabājis savu mātes un tēva valodu. 
Cik nav sameklējami piemēri, kuri 
padzīvojuši svešā zemē piemirst savas 
saknes. Lara Strunkes gadījumā tomēr 
jāapstiprina, ka viņa mākslā nacionālo 
sākotni nevar atrast ne tik daudz, cik 
melns aiz naga.

Viņš mācījies pie kāda ķīniešu ka-
ligrāfa, kura ietekmes pēdas var atrast 
viņa otas vilcienos jaunās izstādes 
darbos, bet arī tikai pastarpināti – ar 
senseno ķīniešu kaligrāfiju var atrast 
tālas atbalsis tikai rokas kustības no-
teiktībā.

Otas rakstos un ritmos skatī-

tāji ar bagātu fantāziju, realitātē 
maz strukturētu tēlu pasauli var at-
rast daždažādas vīzijas, saistības. 
„Daudzās (Lara Strunkes) gleznās 
ziemeļnieciskā nopietnība pāraug 
krāsu askēzē līdz pat pilnīgi grafis-
kai, melnbaltai zīmju dejai,“ skaidro 
Jānis Borgs. Viņš asociatīvi saskata 
zviedrlatvieša mākslā tuvību pamatī-
gos akmens krāvumos Stounhendžā 
vai inku akmens cietokšņu mūros, 
taču jāatzīst, ka Lara Strunkes glez-
nās ir bezgala grūti tulkot autora in-
dividuālos pārdzīvojumus vai piere-
dzējumus.

Še nav lieki atcerēties kādu māks-
linieka domu: „Svarīgi nesajaukt reā-
lisma realitāti ar mākslas uzbūvi. Ne-
jaukt formu ar saturu.“

Izstādē Aiza vērojamā māksla ir 
abstrakcionistiska. Izstādes pamatdo-
mu noformulējis pats autors: „Es biju 
Islandē un nokavēju autobusu. Man 
bija pāris stundu laika, un es uzrāpos 
kalnā, kur es atklāju aizas šķēlumu 
ainavā, kas ietiecas dziļumā. Šau-

rums, kur kaut kas slēpjas. Ir viens 
pārdzīvojums, kad telpa ir atvērta un 
otrs, kad ļoti maz kas ir redzams. Jo 
šaurāks atvērums, jo lielāka interese, 
kas ir tas, kas slēpjas. Vai šīs divas 
aizas daļas grib satikties vai nošķir-
ties? Aizas jēdziens ir ļoti daudznozī-
mīgs.“

Ieraudzītais un asociācijas, kas 
nav atstājušas viņu ilgus gadus, ta-
gad bija apskatāmas Larim Strunkem 
raksturīgā vizuālajā valodā Dzelzceļa 
muzejā. Te bija eksponēti galvenokārt 
2017. gadā tapušie opusi – 26 gleznas 
un grafikas lapas.

Gleznotājs otu un krāsas allaž ir 
uzskatījis par vissvarīgāko. Uz to kon-
centrējusies visa viņa dzīve. Kā viņš 
atzīst, pat uz citu izstādēm iet nav lai-
ka – „jo viss ir sevī. Un laiks ir vēr-
tība, ko izmantoju tikai sev.“ Tā pauž 
Laris Strunke, viedais meistars, kā 
viņu dēvē Jānis Borgs.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Viedam meistaram nav laika!

Izstādes kopskats.
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No 26. aprīļa līdz pat maija bei-
gām mākslas galerijā Jēkabs (Jēkaba 
ielā 26/28) ir apskatāma divu izcilo 
mūsdienu gleznotāju un ilggadējo 
draudzeņu, Līvas Pakalnes (1982) un 
Annas Baklānes (1982), darbu izstā-
de, kurā eksponētas kopā 15 gleznas – 
lielākā daļa no kurām tapušas pēdējā 
gada laikā.

Izstādei mākslinieces ir devušas 
nosaukumu Draudzenes, jo ir pārlie-
cinātas, ka tieši šis nosaukums piestāv 
viņām abām un arī viņu gleznām. Ide-
ja par kopīgu gleznu izstādi mākslinie-
cēm radās organiski un viegli. Savstar-
pējā sapratne, līdz kurai mākslinieces 
ir nonākušas viena otru iepazīstot, ejot 
laikam, parādās viņu glezniecības sti-
lā. Galvenais draudzības dzinējspēks 
ir beznosacījumu mīlestība pret māks-
lu, pietāte vienai pret otru un neizsīk-
stoša, fundamentāla uzticība gleznie-
cībai, par ko arī ir šī izstāde.

Izstādē Draudzenes abu māks-
linieču gleznas raksturo skrupulo-
zu simbolu un tēlu valoda. Tā ir no 

gleznas uz gleznu 
ceļojoša realitā-
te, kas nemanāmi 
kļūst par izdomu. 
Vai otrādi – fantā-
ziju, kuras radītās 
emocijas sniedzas 
pretī un ir sataus-
tāmi īstas. Gleznas 
stāsta par harmo-
nisku draudzību, 
kur nav novilktas 
striktas robežas 
starp realitāti un 
fantāziju. Galve-
nā loma gleznu 
kompozīcijā ir 
dota divu cilvēku 
mijiedarbībai, ap 
kuriem uzplaukst 
valdzinošs fons, 
kurš ir šīs komunikācijas atspulgs. Do-
minē divas sieviešu figūras, kas izcili 
raksturo un apstiprina izstādei doto 
nosaukumu.

Mākslas galerijā Jēkabs gleznotā-

ju Līvas Pakalnes un Annas Baklanes 
darbi būs aplūkojami  līdz 2018. gada 
maija beigām. Vairāk informācijas: 
www.paintings.lv.

Mākslas galerija „Jēkabs“

2018. gada  17. mai-
jā  plkst.18.00 Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
Draugu telpā muzejs 
Latvieši pasaulē atvērs 
savu jauno grāmatu 
NYET, NYET, SOVIET! 
Stāsti par latviešu poli-

tiskajām demonstrācijām trimdā.
NYET, NYET, SOVIET! – ne ti-

kai politiskās demonstrācijās un ak-
cijās izmantots, skaļi izkliegts vai 
uzrakstīts sauklis, bet arī trimdas lat-
viešu pārliecinoši uzturēta doma un 
sajūta četrdesmit sešu gadu garumā 
Latvijas okupācijas laikā. Grāmatā 
Nyet, nyet, Soviet! ir apkopoti 58 cilvē-
ku atmiņu stāsti par politiskajām akci-
jām un demonstrācijām ASV, Austrā-
lijā, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā un 
Zviedrijā no 1944. līdz 1991. gadam.

Aktīva, nevardarbīga un nesavtīga 
cīņa par Latvijas brīvību uzskatāma 
par vienu no pamatbalstiem trimdas 
latviešu kopienās visā pasaulē. Ne ti-
kai etniskās kultūras izpausmes un 
tradīcijas uzturēja latviešu identitāti 
ārpus Latvijas, arī dalība politiskajās 
akcijās veidoja piederības sajūtu Lat-
vijai. Demonstrācijas bija tikai vie-
na, publiski redzamā daļa vērienīgajā 
trimdas latviešu politiskajā un lobija 
darbā Latvijas neatkarības labā. Iz-
devumā apkopotie stāsti personificē 

demonstrāciju masu pasākumus un 
politisko organizāciju darbību, kuru 
oficiālā vēsture ir saglabāta arhīvos 
un pētīta citās publikācijās. Savāktie 
atmiņu stāsti ilustrē trimdas latviešu 
spēju savienot dzīvi mītnes zemē un 
cīņu par Latvijas neatkarību. Atmiņas 
arī atklāj dažādu motivāciju dalībai 
demonstrācijās, tā ne vienmēr sakņo-
jas patriotismā un politiskā apziņā – 
daudzkārt no svara draudzības saites, 
kopības sajūta, jaunības aizrautība un 
interesantākas dzīves meklējumi.

Grāmatas Nyet, nyet, Soviet! galve-
nā iecere ir atklāt cilvēcīgo un emocio-
nālo politiskajā rīcībā, aicinot lasītājus 
pārdomāt savu nostāju un pilsonisko 
līdzdalību mūsdienās.

Grāmatas atvēršanas pasākumā 
tiks demonstrēta režisores Māras Pe-
lēces un muzeja Latvieši pasaulē ko-
pīgi veidota īsfilma – ieskats topošā 
pilnmetrāžas filmā Valiant! par ASV 
latvieša Jura Bļodnieka pretpadom-
ju mašīnu. Atklāšanā arī piedalīsies 
bijušais trimdas latvietis un aktīvs 
demonstrants, Latvijas valsts vēst-
nieks Turcijā, Irānā un Irakā, Pēteris 
Elferts un citi cilvēki, kuru atmiņas ir 
iekļautas grāmatā.

Grāmatas Nyet, nyet, Soviet! tap-
šanu atbalsta Latviešu fonds, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības Kultūras 
fonds, Valsts kultūrkapitāla fonds un 

Amerikas latviešu apvienība. Īsfilmas 
Valiant! tapšanu atbalsta ASV vēstnie-
cība Latvijā.

Plašāka informācija atrodama 
www.lapamuzejs.lv vai sazinoties ar  
Mariannu Auliciemu  +371 29175510. 

Marianna Auliciema
Laikrakstam „Latvietis“

„NYET, NYET, SOVIET!“
Stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā

Grāmatas „Nyet, Nyet Soviet“ vāks.

Gleznu izstāde „Draudzenes“
Līvas Pakalnes un Annas Baklānes gleznu izstāde

Anna Baklāne, „Her“ („Viņa“), 2018 ,a.e, 95x120.

FO
TO

 G
al

er
ija

 „
Jē

ka
bs

“



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2018. gada 15. maijā

Mana mīļa māmuliņa,
Mani mīļi audzināj’;
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.
Neatceros, ka mani vecāki, man augot, 

kaut vienu reizi būtu teikuši, ka mani mīl. 
Taču par mīlestību skaļāk runā darbi nekā 
vārdi, un darbos viņi man katru dienu savu 

mīlestību pierādīja. Esmu kara, dīpīšu un trimdas laiku 
bērns, kad vecāki dzīvoja neziņā par nākotni un cīņā par 
iesakņošanos jaunajā dzīvē, jaunajā zemē. Cik vien bija 
praktiski iespējams, vecāki mani pasargāja no visām to 
laiku grūtībām. Lika skolā iet, cītīgi mācīties, darīt savus 
darbiņus mājā, lai vecākiem būtu palīgs. Toreiz, protams, 
es to nenovērtēju, pieņēmu kā pašu par sevi saprotamu, 
kaut arī pie sevis reizēm noņurdēju par ikdienas pienāku-
miem saimniecībā. Taču tagad, ar dzīves pieredzi, sapro-
tu, ko nozīmē tēva un mātes mīlestība, rūpība un ģimenes 
siltums. Saprotu arī, ka darbs māca darītāju, un tie sīkie 
darbiņi, ko man lika veikt, mācīja pienākumu un gatavoja 
uz dzīvi.

Un pašaizliedzība. Kad pēc vairāku gadu taupīgas 
dzīvošanas, tēvam bija sakrātas nepieciešamās mārciņas, 
lai iegādātos sen kāroto, kaut lietotu, pirmo ģimenes au-
tomašīnu Austrālijā, es, divpadsmit gadu vecumā darīju 
zināmu, ka gribu mācīties spēlēt klavieres. Ar klavieru 
stundām vien nepietika, vajadzēja arī mājās savas klavie-
res, lai katru dienu varētu spēlēt, un tā auto fonds kļuva 
par klavieru fondu, un krāšana automašīnai sākās atkal no 
nulles. Neatceros, vai toreiz pat paldies pateicu; ceru, ka 
jā. Klavieru stundas atvēra veselu jaunu pasauli ne tikai 
uz taustiņu kutināšanu, bet arī uz mūzikas valodas no-
slēpumiem un klasiskās mūzikas bagāto mantojumu. Par 
šādu bagātību vispār nav iespējams pietiekoši pateikties, 
jo tā ir vismaz puse no tā, kas es esmu. Tās pašas klavie-
res vēl šodien, pēc sešdesmit četriem gadiem, ieņem goda 
vietu manā mājā. Paldies vecākiem par šo nesamaksāja-
mo dāvanu.

Tā laikam ir patiesība, ka novērtējam to, kas mums ir 
tikai tad, kad esam to zaudējuši. Kad pie dieviem aizgāja 
mana māmuliņa, skaudri izjutu, ka mēs vēl nebijām visu 
izrunājušas, kas mātei ar meitu jārunā, bet tad jau bija par 
vēlu, jo vairs nebija, kur ņemt padomu. Tēvs bija labs, bet 
tēvs – vīrietis. Ko viņš saprot no sieviešu lietām? Tik daudz 
prāta gan viņam bija, ka pēc dažiem gadiem vientulībā no-
dzīvojis, laidās atkal laulības skavās. Laimējās ne tikai vi-
ņam, bet arī man, jo mūsu Lilija bija vienkārši burvīga! 
Silta, sirsnīga, muzikāla, ar skaistu balsi un dziļi latvisku 
dvēseli. Mīlēju viņu tikpat kā savu īsto māmiņu. Līdz tam 
laikam biju nodibinājusi pati savu ģimeni un sāku saprast, 
ko nozīme būt sievai un mātei.

Maziņš biju, neredzēju
Kad nomira tēvs, māmiņ’;
Es uzgāju ganīdamis
Kur gulēja tēvs, māmiņ’.
Mūsu dainu pūru bagātina daudzas bāreņu dziesmas. 

Tautas vēsturē slimības un kari gādāja par to, lai bāreņu 
nekad netrūktu. Ne katru bērnu aplaimo mīloša un sargā-
joša ģimene arī šajos laikos un ne tikai Latvijā. Katrā laik-
rakstā un katrā ziņu raidījumā var uzzināt par varmācīgiem 
tēviem, alkoholismu un dažādām nelabvēlīgām atkarībām, 
kur bērns pat savā mājā nevar justies drošībā. Tādi bērni 
bieži meklē sabiedrību uz ielas, un nav brīnums, ka tur ir 
īstā skola noziedzīgai nākotnei. No šiem pazudušiem bēr-
niem cieš ne tikai paši bērni, bet visa sabiedrība, un kas 
vainīgs? Neatbildīgi vecāki. Izrādās, ka pat bērnu namos, 
kur bērniem vajadzētu justies droši, ne vienmēr var uzticē-
ties audžu vecākiem.

Kā sabiedrība esam izlaidušies. Esam kļuvuši par ne-

gausīgiem patērētājiem, kas neko vairs nelāpa, nelabo, ti-
kai met projām un pērk jaunu. Pamatvērtības kā taupība un 
pacietība vairs nav cieņā, un to pašu mēs mācam saviem 
bērniem. Maniem vecākiem nebija neviens parāds, pat uz 
māju ne; – būvēja, cik varēja atļauties. Tagad ļaudis iejū-

Ģimenes dienai veltītas pārdomas
Par mīlestību skaļāk runā darbi nekā vārdi

Tētis Oskars ar manu māmiņu Ņinu Rīgā, pirms es biju pat 
dzirkstele viņu acīs.
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Rudzīšu ģimene ceļā no Fišbahas bēgļu nometnes Vācijā 
uz kuģi „Canberra“, lai sāktu jaunu dzīvi Austrālijā.
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Māju būvēja tētis pats, kā atļāva finanses – bez parādiem.
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dzas bankas parādos, kurus līdz pensijas gadiem nespēj nomaksāt. Kur lai 
bērni mācās par taupību un pašaizliedzību, ja ar kredītkarti var nopirkt, ko 
vien sirds vēlas? Nav brīnums, ka tik daudzi jauni cilvēki, dzīvi knapi sākuši, 
ir parādos līdz ausīm. Ģimenē nav iemācītas pamatvērtības, un trūkst pašdis-
ciplīnas.

Bērns mācās gan no pozitīva, gan no negatīva piemēra, kā darīt un arī – 
kā nedarīt. Vislielākā dāvana, ko varam dot mūsu bērniem un mazbērniem, ir 
mūsu laiks un patiesa interese par viņu ikdienu. Kopīgi cepsim kūkas, lasīsim 
grāmatas, apmeklēsim koncertus, jauniešus iesaistīsim koros un dažādās lat-
viskās izdarībās, kaut arī viņi nerunā latviski. Uzklausīsim viņus, parādīsim 
viņiem, ka viņi mums ir vērtība, un varbūt kaut kas no mūsu vērtībām pielips 
viņiem. Cerēsim.

Ai bērniņi, ai bērniņi,
Klausiet tēvu, māmuliņ’,
Mūžam saule debesīs,
Ne mūžam tēvs, māmiņ’.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

2018. gada  2. mai-
jā Mihaila Barišņikova 
mākslas centrā Ņujorkā 
notika Rothko in Jazz 
koncerta pirmatskaņo-
jums.

Māra  Briežkalna 
kvinteta koncertprog-

ramma atspoguļo abstraktā ekspresio-
nista Marka Rotko darbu noskaņu, ko 
pats meistars dēvējis par dvēseļu stā-
vokļu portretējumiem.

Koncertam bija radītas desmit dže-
za kompozīcijas, katru saskaņojot ar 
konkrētu Marka Rotko mākslas darbu, 
kas programmas atskaņošanas laikā 
tika rādītas uz lielformāta ekrāna.

Muzikālās tēmas koncertam bija 
radījuši 10 latviešu komponisti – Lo-
lita  Ritmane,  Ēriks  Ešenvalds,  Ar-
turs Maskats, Rihards Dubra, Pēte-
ris Vasks, Jēkabs Jančevskis, Vilnis 
Šmīdbergs, Jēkabs Nīmanis, Georgs 
Pelēcis  un  Raimonds  Pauls;  vēlāk 
šīs tēmas aranžējuši Māra Briežkalna 
kvinteta mākslinieki.

Pirms koncerta klātesošos uzrunāja Rīgā dzimušais Mi-
hails Brarišnikovs. Viņš atcerējās, kā okupācijas laikos dže-
za mūzika, kuru varēja klausīties tikai caur ārzemes radio 
raidījumiem Latvijā (Radio Free Europe, Voice of America), 
tajos laikos tika dēvēta par kaut ko dekadentu, kas koruptēs 
cilvēkus. Bet faktiski, tas klausītājiem bija jauns un ļoti ietek-
mīgs ārzemēs kultūras vēstnieks, kas atstāja lielu iespaidu.

Izpārdotā koncerta vakarā, dalībnieku vidū bija arī LR 
Kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis ar kundzi Ingūnu Teikmani, Latvijas 
vēstnieks pie ANO Jānis Mažeiks ar kundzi Daci Mažei-
ku, kā arī Ņujorkas diplomātiskā korpusa pārstāvji.

Projekta tapšanu atbalstījuši Marka Rotko pēcteči – 
Keita Rotko Prizela un Kristofers Rotko. K. Rotko bija klāt 
koncertā. Daugavpilī dzimušais Marks Rotko dzīvoja Ņu-
jorkā no 1923. līdz 1970. gadam.

Rothko in Jazz koncerti jau notikuši (vai šogad notiks) arī 
citās zemēs, tajā skaitā – Beļģijā, Polijā, Anglijā un Japānā.

Daris Dēliņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Rothko in Jazz” koncerta pirmatskaņojums
Mihaila Barišņikova mākslas centrā Ņujorkā

No kreisās: LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, LR vēstnieks ASV Andris Teik-
manis, LR Kultūras ministre Dace Melbārde, Māris Briežkalns, Kristofers Rotko.
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Ģimenes dienai veltītas pārdomas
Turpinājums no 12. lpp.

Tētis ar Liliju Brisbanē.
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Piektdiena, 
20. oktobris

Diena iesākās klusa, 
silta un mierīga. Veran-
das priekšā mūs sagaidī-
ja sarkans mocītis ar vi-
sām atslēgām, ko Pēteris 

bija sarunājis iepriekšējā dienā. Gribē-
jām apskatīt visu salu uz abām pusēm. 
Gan dzīvojām salas vidū un varējām 
izstaigāt 7 km; bija ierobežots laiks un 
karstums nepalīdzēja.

Ievērojām, ka īpašnieks bija atstā-
jis tik vienu ķiveri! Gaidījām, kamēr 
tūrismu centrs atvērās uzprasīt, vai ar 
īpašnieku nevar sazināties atrisināt di-
lemmu. Varētu jau riskēt bez ķiveres, 
bet nekad nezin, kad un kur tas poli-
cists dežūrē! Jaunietis mēģināja mums 
palīdzēt, bet teica, ka īpašnieks tai die-
nā strādājot skolā. Pagaidījām, bet bez 
panākumiem. Jaunietis, kas bija skolas 
pārziņa dēls, piedāvāja man savu ķive-
ri. Nu tad mī un že, mēģināju nesmie-
ties; – tā kā kosmētika tikai izskatam, 
jo ķivere man ap galvu šķobījās un 
grozījās. Bet tagad bijām legāli pareizi.

Vispirms izbraucam pa labo pusi pa 
smilšu ceļiem līdz jahtas klubam. Tur-
pat nevienu nesatikām. Pa ceļmalām ar 
ātrām kustībām muka lillā krabi. Pēteris 
mani izlaida ar fotoaparātu un pabrauca 
tālāk. Es apsēdos ceļa malā un gaidīju. 
Biju priecīga, novērojot spoku krabi 
(Ghost crab) un klusiņām mēģināju fo-
tografēt. Tas varbūt nebija nolicis visus 
priekšmetus krabju skolā, jo nebija tik 
bailīgs kā citi. Tā bija viņam laimīga 
diena, jo netaisījos to likt podā uz plīts!

Jūras krastā pie kluba telpām bija 
ļoti vējains un varēja redzēt, ka netālu 
jūrā daži sekmīgi ar izpletni priecājās 
vēja sērfošanā, kamēr putni vienaldzīgi 
staigāja gar krastmalu. Pa posmiem bija 
skaisti izveidoti parki, kur atpūsties.

Aizbraucām mājās uz uzkodām un 
tad ņēmām ceļu uz otro pusi pa bitumē-
tu ceļu – galvenais ceļš uz steķi. Mēs 
braucām steķa pagriezienam garām, 
kamēr tikām pie vecā un oriģinālā koka 
steķa, kas lielā vējā vēl stāvēja. Šiltes 
brīdināja, ka pastaiga pa to būtu bīs-
tama. Tagadējā vieta ir daudz labāka, 
aizvējā un tuvāka sabiedrības centram.

Turpat blakus 
vecam steķim atra-
dās degvielas pil-
dītava, kas atvērta 
tikai piektdienās 
uz divām stundām 
pēcpusdienā. Būtu 
piepildījuši izlietoto, 
bet bijām par agru.

At p a k a ļ c e ļ ā 
piestājāmies pie 
mākslas galerijas, 
kas ir atvērta tik 
piektdienās. Telpas 
ir baržā, kas atra-
dās jūras piekrastē. 
Eleganti izveidota 
koka liellaiva bija nokrāsota dzeltenā 
un zilā krāsā un priekšā klājs ar krēs-
liņiem un galdiņu. Kapteiņa istabā bija 
izveidots laivas vēsturiskais apskats ar 
visām fotogrāfijām. Īpašniece Emma to 
atrada nožēlojamā stāvoklī jūras krastā 
starp koku saknēm, bet viņai bija vīzi-
ja, kuru iedvesmoja citos. Visi nāca tal-
kā un kopīgi laivu stiepa līdz šīs dienas 
vietiņai un pabeidza lielo restaurāciju.

Izstaigājām telpas ar skaistu māks-
liniecisku iekārtu, kur arī var pieteik-
ties uz mākslas stundām un baudījām 
apkārtni. Projām ejot, satikos ar Em-
mas vīru, kas palīdz izaudzināt gal-
venokārt Red Footed Booby putnus 
(Sarkanpēdainais Būbijs – lat. Sula 
sula). Emma ar ģimeni dzīvo savā 
mājā, baržas acu attālumā. Viņam bija 
3 mēnešus vecs mazulis, ar kuru tuvāk 
iepazinos, kamēr klausījos stāstījumu.

Šie putni Mājas salā kādreiz bija 
lielā daudzumā. Gaļa bija garšīga, 
bet tos eventuāli izmedīja. Tagad put-
nus var atrast uz Ziemeļkīlinga salas 
(North Keeling Island), kas ir Austrā-
lijas mazākais valsts sargātais Nacio-
nālais parks, kur arī atrodas Vācijas 
kuģa SMS Emdenas atliekas.

Salu ir grūti apmeklēt, jo nekur ne-
var uzbūvēt steķi. Ir pārāk akmeņains, 
un jūras viļņi ir stipri un bieži vien – 
dusmīgi. Pēc laivas brauciena Nacio-
nāla parka strādniekiem ir pārējais 
attālums jāpaveic peldot.

Sala ir starptautiski atzīta kā putnu 
patvērums, būdama ar 30 000 putnu 
pāriem, kopā ar krabjiem un bruņuru-
pučiem, un šī ekosistēma ir pazudusi 
no apkārtējām salām. Tā ir vienīgā 
korāļu sala, kuru apciemoja Čārlzs 
Darvins (Charles Darwin), izveidojot 
teoriju pa rifu un korāļa attīstību.

3 vai 4 reizes gadā ir jāizskaita put-
ni, un bieži uz zemes atrod atstātos ma-
zuļus. Darbinieki mēģina tos savākt un 
atvest mājās, nododot ļaudīm uzaudzēt, 
iemācīt medīšanu un palaist brīvībā.

Red Footed Booby putniem nepatīk 
kokosa palmas, un nesen ievirzītais sko-
las projekts sastādīt piekrastes kokus nes 
rezultātus, jo var manīt to atgriešanos. 
Putni ir labāk pazīstami ar ļoti izteiktām 
sarkanām kājām, kas izveidojās pieau-
got. Booby vārds nāk no spāņu Bobo no-
zīmējot ne tik apķērīgs. Uz zemes putni 

Kur? Kas? Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (5)
Ceļojuma apraksts
Noslēgums. Sākums LL497, LL499, LL500, LL501.

 
Turpinājums 15. lpp.

Marija ar mocīti pie jahtkluba.
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Marija sarunā ar Sarkanpēdaino Būbiju.
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Spoku krabis.
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ir neveikli, jo pavada lielāko tiesu laika, 
medījot jūrā, bet viņi ir tīri priecīgi cil-
vēku kompānijā un pat bieži tiem pieiet 
klāt vai jūrā pielido laivās atpūsties.

Stāstījuma gaitā klausījos arī par 
vienu draugu, kas bija izaudzinājis un 
palaidis putnu brīvībā. Divus gadus vē-
lāk viņš atvēris savas ārdurvis un atra-
dis bijušo audzēkni gaidot uz verandas.

Pusdienās trāpījām nupat izceptu 
maizi un sagatavojamies pievienoties tū-
rei ar kanoe laivām. Es esmu zemes cil-
vēks, kas šad un tad paplunčājās, bet ne-
peldu un iepriekšējā naktī labi negulēju, 
domādama par pēcpusdienas ekskursiju.

Satikāmies vadītāju mājās un ar 
divām mašīnām mūs aizveda lagūnas 
krastā, kur gaidīja dažas laivas. Tuvā-
kā inspekcijā redzēju, ka tās bija šauri 
šauras! Katram pārim iedeva instruk-
cijas par motoru un enkuru. Laidu, lai 
Pēteris stūrē. Man tad bija jāsēž kanoe 
laivas priekšā, kur visvairāk saņēmu 
viļņu sveicienus.

Es bez aicinājuma uzvilku dro-
šības vesti, un visiem kājās bija jābūt 
rifa kurpēm. Fotoaparātus un visu per-
sonīgo vajadzēja ielikt brezenta somās 
un ievietot laivā.

Sākums bija nedrošs, kamēr piera-
dām pie ūdens un laivas ritma. Ūdens 
bija skaidrs un ne pārāk dziļš. Sekojam 
instruktorei, kam vīrs ar ātrlaivu seko-
ja aiz muguras. Braucām garām daudz 
maziņām salām un pa brīdim manījām 
kādu bruņurupuci.

Pirmā piestātne bija Pulu Belan Ma-
dar jeb Mēdusmēneša sala. Bija no laivas 
jāielec ūdenī, to jāpievelk krastā un ar en-
kuru jānovieto smiltīs. Ak, cik priecīga 
biju, kad kājas aiztika sauszemi! Brau-
ciens bija ar dažiem personīgiem izaici-
nājumiem, īpaši – kad laiva zvalstījās no 
vieniem sāniem uz otriem... arī ar visiem 
stabilizatoriem. Laiciņš pagāja, kamēr 
negrābu laivas malas ar abām rokām.

Salas līcī bija laiks papeldēt vai bau-
dīt snorķelēšanu. Krabju skaitļi pārva-
rēja cilvēku skaitļus, un pēc skaisti pa-
sniegtām uzkodām un dzidrā, katrs tika 
aicināts atrast savu krabi, iegaumēt un 
nolikt smiltīs centrā apzīmētam aplim. 
Tad nu sākās sacīkstes, kura krabis tiks 
pirmais ārā no smiltīs uzzīmētā apļa. 
Pēc sacīkstēm Pētera krabis vēl jopro-
jām savā nodabā sēdēja apļa centrā.

Skati bija neaprakstāmi skaisti – la-
gūnā tikai ūdens čaloja, un vējš skanīgi 
šalca. Lai arī salas ir maziņas, visām ir 
iekārtotas pajumtes un galdiņi. Ir arī du-
čiem vistas, gaiļi un cālīši. Viņu ēdiens 
ir kokosrieksti, un katrā salā ir atstāti 
cirvji. Kad viesojās, sagaida, ka tos pie-
lietos, atšķeļot kokosriekstus barībai.

Nākošais brauciens bija uz Dienvi-
du salu (South Island), kur oriģinālais 
plāns bija apbraukt salu, bet jūras viļņi 
to neatļāva. Dienvidu salā bija skais-
ti izveidota pajumte ar lielām kokosu 
palmām. Neaizmirstams skats bija 
redzēt kefala skolu, lecot no ūdens kā 

viens, graciozi kā baletā, saules gaismā 
kā sidraba švīka, varavīksnes formātā.

Mums laimējās, jo nākošā nedē-
ļā būtu bijis skolas grupas kempings. 
Tagad vēl bija viss kluss un mierīgs. 
Nosvinējām gala punktu ar šampīti vai 
alu, skatoties saules rietu.

Atpakaļ brauciens bija jau pus-
tumsā. Uguntiņas sāka zibsnīt, ūdens 
šļakstījās pa visām malām, un, kad at-
braucām sākuma vietā, tad tik instruk-
tore teica, ka šis brauciens esot bijis 
neparasti nemierīgs, vējains un slapjš.

Nu tad man tās bija īstas kanoe 
braukšanas kristības! Rifa kurpes ne-
tika pakotas mājās vešanai.

Piektdienas vakars salā ir zivju un 
čipšu vakars (fish and chips), svaigas 
no okeāna, un Pēteris aizgāja pāri ielai 
mums iepriekš pasūtītām porcijām, ko 
tad baudījām uz verandas. Netālu zem 
nakts gaismām izcīnīja Olimpiādes 
volejbola spēli.

Sestdiena, 21. oktobris
Gribot negribot šorīt mums jābrauc 

mājās. Ar sapakotām mantiņām aizgā-
jām pāri ielai nokārtot dokumentus un 
tad atpakaļ uz verandu ar visām man-
tām, gaidot to pusstundu pirms lidoju-
ma, lai izietu cauri drošības punktam.

Jūras Pils vadītāji mums piedāvāja 

negaidīt lidlaukā, bet nākt atpakaļ uz 
māju, jo negaidīja citus tūristus. No-
sēdējām uz verandas un atvadījāmies 
no vietas, kas mums piedāvāja burvīgi 
pavadītas dienas.

Atskata domas...
Pēc austrāliešiem nākamie lielākie 

tūristu skaitļi ir no Vācijas, atspoguļot 
salas vēsturi. Kad atstājām Mājas salu, 
tad nākamie tūristi bija no Vācijas. Arī 
jūras nirēju instruktors ir no Vācijas, 
kā arī Tūrismu vadītāja Stefānija.

Pirms tīmekļa Mājas salā reliģi-
ja esot bijusi liberāla, bet tagad tā ir 
grozījusies stingrākos virzienos. Gan 
sievietēm galvas sega nav obligāta, ir 
tomēr spiediens to piekopt.

Ne tikai putni ar skolas koku stādī-
šanu sāk atgriezties, bet arī valzivis ar 
speciālo audzināšanas programmu sāk 
parādīties tā, kā tas bija iepriekšējos 
100 vai vairāk gadus atpakaļ. Ir cerība, 
ka tas, kas bijis, būs atkal.

Baumas klīda, ka it kā salas paš-
valdība ir parakstījusi līgumu būvēt 
tūrisma resortu uz Rietumu Salas, ko 
vietējie nevēlās.

Kā viens veikalnieks izteicās: 
„Mums te patīk tāpēc, ka šeit nekā nav.“

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (5)
Turpinājums no 14. lpp.

Pēteris kanoe laivā lagūnā.
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Skats no Medusmēneša salas.
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Šodien ir silta pava-
sara diena – 24. aprīlis 
2018. gadā. Jūtu, ka šī 
grāmata man iet lēnāk 
nekā trīs iepriekšējās. Ja 
nemaldos, pirmo interviju 
šai grāmatai uzrakstīju jau 
kaut kad 2016. gadā. Bet 

nedrīkstu arī aizmirst, ka pašai trīs gadi 
nākuši klāt, un līdz ar to mani ātrumi ir 
attiecīgi mainījušies, un ar to ir jāsamie-
rinās. Esmu sarunājusi tikšanos ar Aus-
tri Siliņu, kuru iedomājos esam trimdas 
bērnu bērnu. Izrādās, ka viņš ir trimdas 
bērnu mazbērns, jo viņa tētis ir dzimis 
jau Zviedrijā, bet māmiņa – Amerikā.

Kad es viņam prasu, lai pastāsta, 
no kuras puses Latvijā ir viņa tēvs un 
māte, viņš man pārsteigts atbild: „To es 
nemaz nevaru, jo tēvs ir dzimis Zvied-
rijā, bet mamma Amerikā!“ Tātad viņš 
nav man no Toronto pazīstamā pāra 
dēls, bet tas nekas, jo manā grāmatā 
viņš iederēsies tīri labi, jo ir citā zemē 
dzimis un uzaudzis, bet tagad dzīvo un 
strādā Latvijā. Tomēr labāk lai stāsta 
viņš pats, un to viņš dara labprāt:

„Mans tēvs Guntis Siliņš bija piedzi-
mis Zviedrijā, bet mamma Ruta Siliņa 
Amerikā. Kaut kur latviešu sarīkojumos 
viņi bija tikušies, iepazinušies un appre-
cējušies, pēc tam apmetušies uz dzīvi 
Kanādā – Toronto. Tēva ģimene uz tu-
rieni jau bija pārcēlusies kādā 1955. gadā, 
un tā viņš bija uzaudzis Kanādā Es esmu 
dzimis 1980. gadā netālu no Toronto uz 
laukiem un izgāju cauri visām latviešu 
skolām un aktivitātēm, jo mani vecāki 
bija latviešu sabiedrībā ļoti aktīvi.

Uz Latviju ar visu ģimeni es jau gri-
bēju pārcelties 1991. gadā tūlīt pēc neat-
karības atgūšanas. Teicu vecākiem: „Nu 
tad mēs braucam, vai ne? Latvija ir brī-
va.“ Bet lieta nebija tik vienkārša; vecāku 
vecāki vēl dzīvoja tur, visa mūsu dzīve vēl 
bija tur, un mani vecāki tam noteikti ne-
bija gatavi, bet es viens pats tam biju par 
jaunu un gāju vēl skolā. Ar trim bērniem 
maniem vecākiem tas nebūtu bijis viegli.

Es pats pirmo reizi uz Latviju at-
braucu 18 gadu vecumā uz vienu mēnesi 
un tūlīt jau zināju, ka gribētu te palikt 
uz ilgāku laiku. Tad pāris gadu vēlāk at-
braucu uz trim mēnešiem un atkal biju 
pārliecināts, ka te jāpadzīvo vairāk nekā 
trīs mēneši. Man bija kādi 26 gadi un es 
atbraucu uz 6 mēnešiem, bet arī tas man 
Latvijā nebija pietiekami ilgs laiks. Es 
īsti nevaru izskaidrot manas izjūtas, es te 
jutos savādāk nekā jutos Kanādā. Pieņe-
mu, ka tā bija mana piederības sajūta, te 
es jutos kā mājās. Atceros, ka man kād-
reiz bija paticis Kanādas ziemeļos drau-
dzēties ar turienes indiāņiem. Man likās, 
ka mums ir kaut kas kopīgs, un to es arī 
atradu viņu ornamentos, kur raksti bija 
tik līdzīgi mūsu tautiskajiem rakstiem.

Skoloties es sāku kādā franču skolā, 
kur ļoti daudz mācību bija franču valo-

dā. Man tas nebija viegli, jo mājās mēs 
runājām tikai latviski, un arī angliski es 
nepratu ne vārda, jo man nebija draugu, 
ar kuriem pagalmā būtu varējis iemā-
cīties kaut ko angliski. Man bija viens 
draugs, kad man bija kādi 8 gadi. Viņš 
runāja angliski, es runāju latviski, bet 
mēs sapratāmies, kaut gan ne viens, ne 
otrs varējām atkārtot otra teikto. Taisnī-
bu sakot, mēs vairāk sapratāmies ar kus-
tībām, nevis vārdiem. Tā skolā man bija 
jārunā franciski, uz ielas angliski un mā-
jās latviski; es uzaugu ar trim valodām. 
Tādēļ man akcents ir bijis visur un visu 
mūžu, ieskaitot arī tagad vēl Latvijā.

Pēc vidusskolas pabeigšanas es gāju 
tādā augstskolā Police Foundation, kur 
mācīja kriminoloģiju un jurisprudenci 
un arī politikas zinātni, bet tagad es esmu 
šefpavārs; esmu pārgājis pavisam citā 
virzienā, jo atklāju, ka no tur iemācītā 
man nekas neinteresē. Es īstenībā visu 
mūžu esmu gribējis būt pavārs, bet vecā-
ki gribēja, lai mācos kaut ko akadēmisku, 
bet man prāts pie tā nekad nav bijis, un tā-
dēļ tagad es esmu pavārs. Man patīk tas, 
ko es daru. Es mēģināju mācīties un darīt 
kaut ko akadēmisku vai kaut ko vērtīgu, 
bet sirdī es vienmēr emu bijis pavārs. Es 
ilgu laiku tam pretojos, bet opītis bija 
miesnieks, omīte restorāna vadītāja; viņi 
ļoti negribēja, ka es būšu pavārs, bet man 
tas padodas. Es jau mājās gatavoju ēst, 
gatavoju draugiem, man nevajag augstas 
skolas. Es neesmu stulbs, man patīk lasīt, 
man interesē vēsture un daudz kas cits, 
bet es pārgāju uz pavārmākslu. Tagad es 
strādāju Radisonā, kas agrāk bija viesnī-
ca Latvija. Es tur esmu šefpavārs, un man 
patīk, jo tagad man maksā noteiktu algu, 
es maksāju visus nodokļus un man nav 
vairs jācīnās pret to, ka man grib maksāt 
aploksnē. Radisonā ir vairāki restorāni 
un bāri vai kafejnīcas, un es bieži vien ga-
tavoju ēdienu konferencēm vai dažādām 
sanāksmēm un pieņemšanām.

Es Kanādā kādu laiku nostrādāju Ka-
nādas ziemeļos zelta raktuvēs kā pavārs, 
un līdz ar to es biju vairākus gadus projām 
no latviešu valodas. Mana virtuve bija da-
žus kilometrus no pašām raktuvēm, un 
man nebija nekāda saskarsme ar ģimeni 
vai kādu no latviski runājošiem cilvēkiem. 
Latviski biju gandrīz aizmirsis, tādēļ ir 
akcents arī latviešu valodā. Tad es nolēmu 
ar vienvirziena biļeti ierasties Latvijā un 
gribēju pārtraukumu no virtuves un ēdie-
na gatavošanas, jo pēdējais gads tajās zel-
ta raktuvēs bija mani stipri nomocījis. Gri-
bēju iemācīties kā cep rupjmaizi, kā cep 
latviešu pīrāgus. Gribēju noīrēt laukos 
nelielu mājiņu vai Rīgā mazu dzīvoklīti. 
Kādu gadu gribēju nedarīt neko, bet no tā 
man nekas nesanāca, jo jau pēc mēneša es 
sāku strādāt. Liekas, ka pavāru trūkums 
ir visur pasaulē. Strādāju vairākās vietās, 
bet gandrīz visur man lielāko daļu algas 
gribēja maksāt aploksnē, kas man bries-
mīgi nepatika. Tādēļ tagad Radisonā 

esmu bezgala priecīgs, ka tā vairs nav. Te 
maksā kā pienākas, un no pilnas algas tiek 
nomaksāti visi attiecīgie nodokļi.

Es tagad dzīvoju tepat Rīgas centrā 
netālu no Berga bazāra, bet, kad es te at-
braucu, biju iedomājies, ka pāris mēnešus 
atpūtīšos, tad braukšu atpakaļ uz Kanādu 
vai kaut kur citur pastrādāt, bet iznāca tā, 
ka es nekur vairs neaizbraucu un vēl ar-
vien esmu tepat. Par pavāru es īstenībā 
esmu izmācījies no savām vecmāmiņām, 
jo abas bija fantastiskas pavāres. Sākumā 
es viņām tikai palīdzēju pie ēdienu gata-
vošanas, bet pamazām man tas pašam bija 
galvā, un es to varēju darīt jau bez viņu pa-
līdzības. Man nav formālas pavāra izglītī-
bas, kaut gan es to kādreiz gribētu iegūt.

Man jāsaka, ka es Latvijā esmu labi 
iedzīvojies, un te man ļoti patīk. Kanādā 
es daudz vairāk pelnīju, bet nauda man 
dzīvē nav tas svarīgākais. To jau es sapra-
tu ļoti labi, pirms es pārcēlos. Tagad man 
ir skaista sieva, kura arī ir no laukiem – 
vienkārša lauku meitene. Viņa dažus ga-
dus ir padzīvojusi Amerikā uz stipendijas 
laiku, bet arī viņai Latvija ir mājas. Ame-
rikā viņa bija kā viena no profesora Paula 
Lazdas stipendiātēm un dzīvoja Viskon-
sīnā. Tagad viņa strādā patentu valdē un 
ir tiešām pārslogota, jo tai pašā laikā viņa 
studē maģistra grādam. Pusgadu viņa 
bija projām Budapeštā, un mēs bijām 
šķirti, kas man ļoti nepatika. Bet tagad 
viņa ir atkal mājās un Latvijas universitā-
tē studē diplomātiju. Viņa gribētu strādāt 
diplomātijā, bet viņai arī patīk studēt, tā-
dēļ grib studijas turpināt un kādreiz pati 
kļūt par profesori. Bet viņai arī patīk vi-
ņas tagadējais darbs. Es gandrīz pārcēlos 
uz Budapeštu, kamēr viņa bija tur, jo es 
darbu itin ātri varētu dabūt jebkur pasau-
lē, un varētu to darīt pat bez valodas, jo 
viss, ko man vajag, ir virtuve un produk-
ti. Bet viņa pienācīgi ātri atgriezās Latvi-
jā, un tā mēs te esam vēl arvien.“

Kad es viņam prasu, kas ir tas 
ēdiens, ko viņam gatavot patīk visla-
bāk, viņš atbild, ka cenšas tā nedomāt, 
jo tas viņu ierobežotu, un tad turpina:

„Tad tu uztver sevi pārāk nopietni, un 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (31)
Trimdas bērnu mazbērns – Austris Siliņš

 
Turpinājums 19. lpp.

Austris Siliņš.
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nistrijas Latvijas 
valsts simtgades 
birojs ikvienu Lat-
vijas iedzīvotāju 
šajā dienā aicināja 
pacelt valsts karo-
gu un veidot savus 
Baltā galdauta 
svētkus par godu 
Latvijas valsts 
neatkarības atjau-
nošanai. Latvijas 
novados aizvadīta 
plaša pasākumu 
programma un 
cilvēku pašu ra-
dīti svētki. Baltā 
galdauta svētki 
atgādina to, ka 
Latvijas Republikas neatkarības atjau-
nošana bija rezultāts konkrētu cilvēku 
neatlaidīgai rīcībai, drosmei un spējai 
uzdrīkstēties.

Līdz Latvijas valsts simtajai dzim-
šanas dienai atlikuši septiņi mēneši, 
un valsts simtgadei veltītie notikumi 
turpinās gan Latvijā, gan daudzviet 
pasaulē. Visu maija jeb Brīvības mē-
nesi turpināsim atzīmēt šo būtisko 

simtgades pieturzīmi ar plašu sporta, 
kultūras, izziņas notikumu klāstu, 
stiprinot un godinot mūsu cilvēku un 
valsts pamatvērtību – brīvību. Uzzini 
plašāk par Brīvības mēneša notiku-
miem www.lv100.lv/briviba

Linda Pastare,
Latvijas valsts simtgades biroja 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
Kultūras ministrija

tāms par vieniem no nozīmīgākajiem 
valsts svētkiem. Ja 2015. gadā 4. maiju 
starp nozīmīgākajiem valsts svētkiem 
ierindoja vien 2% iedzīvotāju, tad šo-
gad tas būtiski pieaudzis, sasniedzot 
54%.

Turpinot Baltā galdauta svētku tra-
dīcijas, arī šogad iedzīvotāji balti klātos 
galdus simboliski papildināja ar balto 
krāsu apģērbā un svinību vietu iekār-
tojumā. Aktīvākie mārupieši Baltā gal-
dauta svētkus atklāja ar velobraucienu, 
kurā dalībnieki bija tērpušies baltā krā-
sā vai iekļāvuši baltus elementus savā 
apģērbā. Savukārt Carnikavas iedzīvo-
tāji par godu Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanai galdu klāja ar īpaši 
austu 30 m garu baltu galdautu. Turpi-
not tradīciju, arī šogad Baltā galdauta 
svētkus svinēja Magdelēnas kvartālā, 
kur pie baltiem galdiem tikās kaimiņi.

Ar sirsnīgiem un daudzveidīgiem 
notikumiem visā Latvijā daudzviet 
svinības iesakās jau 3. maijā. Īpaši ak-
tīvi šogad svētkos iesaistījās izglītības 
iestādes.

Paši mazākie svētku dalībnieki ap-
guva 4. maija vēstures notikumus un 
mūsu valstij veltīja patriotiskus dzejo-
ļus, sadziedāšanos un sadejošanos, rok-
darbus un citus pašu gatavotus priekš-
nesumus. Mores pamatskolas saime 
4. maiju atzīmēja pie kopīga galda, ie-
turot skolas saimnieču sarūpēto maltīti, 
savukārt Laucesas pamatskolā skolēni 
deklamēja dzejoļus un prezentēja savas 
zināšanas par Latvijas vēsturi, tradīci-
jām un kultūru. Pasākuma noslēgumā 
visi pulcējās pie balti klāta galda, kur 
ikviens varēja mieloties ar latvisko cie-
nastu – rudzu rupjmaizi, medu un zāļu 
tēju. Smiltenes vidusskolā klātesošie 
tika sveikti ar latviešu tautasdziesmu 
Pie Dieviņa gari galdi Smiltenes Vi-
dusskolas skolnieču izpildījumā.

Citviet pasaulē tautieši Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas 
gadadienu godināja sestdienā, 5. mai-
jā,  ar Latvijas institūta un biedrības 
VSK Noskrien iniciatīvu Izskrien Lat-
viju pasaulē – izejot vai izskrienot 
Latvijas kontūru.

3. un  4. maijā ar koncertiem Ap-
vienotajā Karalistē – Birmingemā un 
Mančestrā uzstājās grupa Prāta vēt-
ra. 4. maijā Baltā galdauta svētki tika 
svinēti Frankfurtes Latviešu biedrībā, 
savukārt 5. maijā Īrijas vēstniecība 
aicināja uz valsts simtgades kāpienu 
Svētā Patrika kalnā ar Latvijas karo-
gu un Baltā galdauta svētku pikniku 
kalna pakājē. Spānijā Latvijas cilvēki 
kāpa Madrides augstākajā kalnā, bet 
5. maijā latvieši Itālijā aicināja iz-
skriet Latviju Milānā un tikties Baltā 
galdauta svētkos Sentiones parkā.

Tieši maijs ir laiks, kad ikviens 
Latvijas iedzīvotājs aicināts apzināties 
savas un mūsu valsts brīvības vērtību, 
ienesot svinības ikvienā mājā un pilsē-
tā. Tādēļ jau trešo gadu Kultūras mi-

Baltā galdauta svētki
Turpinājums no 1. lpp.

Dž.  Keserlinga

INDE UN VECAS MEŽĢĪNES
Svētdien, 2018.g. 20. maijā, plkst. 14.00

Melburnas Latviešu Namā.

Ieeja: 
Pilna cena    $30
Pazemināta  $20
Studentiem. $10

Latviešu skolu audzēkņiem ieeja brīva.
Biļetes  pie kases.

Baltā galdauta svētki 2018 Mores pamatskolā.
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Labas dienas, labi ļaudis!
Mēs, kariem sākoties, mēdzām 

dziedāt:
Hitlers nāk ar lieliem soļiem,
Pāri leišiem, pāri poļiem,
Kad tas tiks pie Liepāj’s moļiem,
Puikas nositīs ar oļiem.

Ne nu sita, nekā – 
sagaidīja ar puķēm. 
1941. gada 1. jūlijā vācieši 
ir jau Rīgā. Bēgošās krie-
vu armijas daļas vēl ir re-
dzamas pilsētā, kad mans 
nākamais ieprecētais rads 

Voldemārs Pūce pārraida pa radio mūsu 
tautas lūgšanu Dievs, svētī Latviju. Pēc 
tam to ēterī vairs nedzird kādus 60 ga-
dus, bet tajā brīdī tas rada satraukumu un 
neizsakāmu pacilātību. Aiz neuzmanības 
Pūce atver radiofona stacijas durvis uz li-
ftu, kas tur vairs nav, un seko kritiens stā-
va garumā. Rezultātā – savainota mugu-
ra, bet notiek brīnums – Pūce atveseļojas.

Centrālcietuma pagalmā atrod no-
šautos upurus, kuru rokas sasietas ar 
dzeloņdrātīm. Baltezera mājas pagal-
mā nošauti un aprakti 80 cilvēki. Viņu 
starpā ir arī vēlāko sidnejiešu Imanta 
un Jāņa Roņa tēvs. Uz šo vietu norāda 
ceļmalā uzcelts balts krusts.

Tūlīt pēc čekistu nozušanas Carni-
kavā tiek noorganizēts partizānu pulciņš. 
Viens no komandieriem ir vietējais po-
licijas kārtībnieks E. Bresle, ne sevišķi 
simpātiska persona. Komandcentrs ir 
tautas namā Ozolaine. Notiek mežu, pa 
kuriem vēl klīst sarkanarmieši, ķemmē-
šana. Mana māte ar skolotāju B. Siliņu un 
vecākām audzēknēm uzņemas rūpēties 
par partizānu ēdināšanu. Katrā ēdienrei-
zē jāpaēdina apmēram 100 cilvēku. (Šis 
skaitlis gan liekas mazliet pārspīlēts.) 
Jūlijā nodibināt sakarus ierodas vācu ar-
mijas patruļa un atkal aizbrauc. Vismaz 
uz brīdi esam kungi savā zemē. Partizāni 
sagūsta vairākus sarkanarmiešus, ares-
tē vietējo komunistu, kuru vēlāk nošauj 
kopā ar žīdiem, par ko stāstīšu mazliet 
vēlāk. Viens no partizāniem sašauj sevi 
ar raķetpistoli. Vairāk vietējo upuru nav.

Visur valda slikts noskaņojums 
pret semītiem, kas gan neizpaužas pret 
atsevišķiem indivīdiem. Kad gadus 
vēlāk iepazinos ar statistikas datiem, 
biju pārsteigts, cik maz no viņiem 
ieņēmuši atbildīgus amatus. Baigajā 
gadā izsūtīts arī 1771 žīds – per capita 
tas ir vairāk nekā izsūtīto latviešu.

* * *
Jūlijā braucu pavērot, kas noticis 

Rīgā. Rātslaukumā vēl kvēlo manu-
skripti. Droši vien kādi veci raksti. Pē-
terbaznīca ir bez torņa. Pa Brīvības ielu 
virzās liels ļaužu pūlis – sievietes, vīrie-
ši, latviešu sardzes pavadīti. Tie ir pār-

tvertie komunistu bēgļi. Vīrieši ar Dā-
vida zvaigznēm pie krūtīm slauka ielas.

Ak, svētā vientiesība! Man ļoti pa-
tika Atpūtā lasītā V. Lāča Vecā jūrnieku 
ligzda. Gribēju to iegādāties grāmatas 
formātā. Kamēr biju Rīgā, ieklīdu kādā 
mazā grāmatveikaliņā uzprasīt, vai vi-
ņiem nav kāds eksemplārs vēl saglabā-
jies. Man taču vajadzēja zināt, ka V. Lācis 
ir persona non-grata. Grāmatu tirgotājs 
uz mani ilgi skatījās, tad nospriedis, ka 
viņam nav darīšana ar provokatoru, bet 
stulbeni, izvilka no plaukta apakšas Lāci 
un nolika uz letes. Bet man esot jāpērk 
vēl viena grāmata. Labs ir. Pat nepaska-
tījos, kas tā ir, kamēr nonācu mājās. Tā 
bija īsta komunistu lubu literatūra.

* * *
Lai ātrāk satīrītu vagonus un sta-

cijas apkārtni no karavīru pamestajām 
mantām, no Rīgas atveda 30 vīriešus ar 
Dāvida zīmi pie krūtīm. Es sastapu ko-
lonnu pie Blusu kroga. Sardze bija Lat-
vijas armijas uniformās, bet bez zīmot-
nēm. Nedēļas laikā stacijas laukums 
bija no mantām brīvs, un žīdi gaidīja, 
kad varēs atgriezties Rīgā. Viens otrs 
bija iepircis zivis, bet tad ieradās šāvē-
ju komanda, un viņi visi tika nogalināti 
(gan izņemot kādu speciālistu, kuru 
šāvēji aizveda sev līdz), kā arī tirgotāju 
Šagaļa ģimeni, krievu gūstekni, alūks-
nieti un jau minēto komunistu funkcio-
nāru. Šaušanā bija piedalījušies arī daži 
vietējie, piemēram, mazā Kalniņa tēvs.

Šagaļa ģimene dzīvoja ar vietējiem 
mierā un saticībā, bet tas viņus neglāba. 
Anniju Šagali ar bērniem, kas bija slē-
pusies pie kādas latviešu ģimenes, node-
va viens no vietējiem. Viņam pie Anni-
ņas bijis liels parāds, un šis licies lielisks 
veids, kā to nokārtot. (Varbūt, ka parāds 
bija Kalniņam, vairs īsti neatceros.)

Minēto alūksnieti es labi atceros. 
Mēs strādājām pie siena novākšanas, un 
viņš pie mums bija atsūtīts palīgā; jauns, 
jauks cilvēks ar perfektu latviešu valo-
du. Arī viņa izskatā nebija nekas no se-
mīta. Viņš bija gājis kājām no Rīgas uz 
savu dzīvesvietu Alūksnē, bet nobrāzto 
locekļu dēļ bijis spiests atgriezties Rīgā, 
kur apcietināts. Mani latviešu draugi 
Alūksnē nekad neizdotu, viņš sacīja. Ne-
domāju, ka arī Alūksnē viņš būtu palicis 
dzīvs. Žīdu šaušana notika visā Latvijā. 
Iniciatori, ja arī ne šāvēji, bija vācieši. 
Vienu tādu personu – Mārtiņu Vagulā-
nu, kas bija atbildīgs par žīdu nogalinā-
šanu Kurzemē, es pazinu ļoti labi. Viņš 
bija operdziedones Paulas Brīvkalnes 
brālis un ar savu ģimeni dzīvoja Sidnejā 
netālu no mums. Vagulāns paspēja vēl 
laicīgi nomirt. Viņš bija daudz lielāka 
zivs nekā Konrads Kalējs, kurš vēlāk 
tika tiesāts par piederību Arāja grupai.

Nepagāja ilgs laiks līdz nacisms 
parādīja savu īsto seju. Mēs tikām uz-
skatīti par atkarotu PSRS sastāvdaļu – 
Ostland. Laimīgi tie, kas var izvēlēties 
savus sabiedrotos! Vācieši sev atveda 
līdzi Hitlera pavēli, ka jāiznīcina nevien 
žīdi un čigāni, bet arī garīgi slimie. Vie-
nā no slimo ārstniecības iestādēm mita 
arī Laimonda Kalniņa nākamās sievas 
māsa Tomsona Guste. Runāja, ka slimī-
bas iemesls bijusi nelaimīga mīlestība, 
bet droši vien bija daudz kas vairāk. 
Bija ziema. Slimnieki uz nošaušanas 
vietu dzīti kaili. Ja arī cilvēku dzīvībai 
nebija nekāda vērtība, tas neattiecās uz 
viņu valkātām drēbēm. Šis neģēlīgais 
darbs deva tematu manai lugai Ir Ak-
meņi raud. Man bija prieks dzirdēt, ka 
Akmeņi ir obligātā lasāmviela baltu filo-
loģijas studentiem Latvijas universitātē.

Sākās ielu pārkristīšana; Brīvības 
iela, kas komunistu laikā bija pārdē-
vēta Ļeņina ielu, pārtapa par Ādolfa 
Hitlera ielu.

Adolf Hitler soll uns führen in die 
neue Zeit! Un ief īrēja arī.

* * *
27. jūlijā svinīgi pārglabā pie dzelzs 

tilta apraktos karavīrus. Šķirstus sedza 
Latvijas karogi, stāvēja partizānu goda 
sardze, labdarības biedrības un skolas 
pārstāvji ar saviem karogiem. Es nesu 
Carnikavas pamatskolas karogu. Pie 
kapa nogranda neprecīza partizānu šau-
ta zalve. Dziedāja Labdarības biedrības 
koris. Trīs cilvēki bija atdevuši savu 
dzīvību par tiltu, kuru, vāciešiem atkāp-
joties, pēc trim gadiem uzspridzināja.

* * *
Ar bopapu aizbraucam uz armijas po-

ligonu apskatīties, ko var pievākt. Bopaps 
atrod sav darbarīkus metāla apstrādei. Es 
pievācu dažas paciņas ar kaltētiem skā-
biem kāpostiem un pāri žāvētu voblu. Lai 
ar voblu varētu ko iesākt, tā ir jāizmērcē. 
Garšoja pēc... nē, es labāk neteikšu.

* * *
Ādažu pamatskolā strādāja skolo-

tāja Drēziņa, stipri kreisa savos uzska-
tos. Viņu no represijām palīdzēja glābt 
mana māte, par viņu galvodama. Arī 
Drēziņi vēlāk devās trimdā.

* * *
Pēc krievu aiztriekšanas presē 

parādās neskaitāmās komunistisko 
dziesmu parodijas:

Varen plaša mana zeme dzimtā,
Kur vien skaties – žīds un poļitruks,
Un es nezini starp zemēm simtām,
Kur vēl cilvēks nošauts tiek kā buks.

Šis un tas no manas dzīves (18)
Hitlers nāk ar lieliem soļiem
Septiņpadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, 
LL487, LL488, LL490, 492, 495, 496, 497.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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 no-
vuss Tālavas mazajā zālē. Vēl jopro-
jām dzīvojam cerībā uz papildus spē-

 
Turpinājums 20. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1873. literatūras kritiķis, žurnālists 
Ermanis Pīpiņš-Vizulis.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1888. jurists Jēkabs Grots (izsūtīts 
1941. g. 14. jūn., nošauts 1942. g. 
17. jūn.).
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1988. PSRS sāka izvest savus bruņo-
tos spēkus no Afganistānas.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1898. inženieris, izglītības darbinieks, 

mehānikas mācību grāmatu autors Ni-
kolajs Lācars.
1908. grafiķis Vilis Ciesnieks.
1923. mākslin., tēlnieks Bārtulis Bulis.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1958. bobslejists, olimpietis (bronzas 
medaļa 1984. g.) Zintis Ekmanis.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1873. rakstnieks Jukums Palevičs.
1908. grafiķis Voldemārs Krastiņš.
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.
1988. hokejists Kaspars Daugaviņš.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika

1938. inženieris un politiķis Vilnis 
Eglājs.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1818. Jelgavā dzimis baltvācu izcel-
smes Krievijas armijas ģenerālis Fran-
cis Eduards fon Totlēbens (Franc Edu-
ard Graf von Tottleben).
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers.
1958. mūziķis, komponists un ansam-
bļa Pērkons vadītājs Juris Kulakovs.
1968. politiķis un diplomāts, LR 
ārlietu ministrs (2010.g. 29.apr. – 
2010.g. 3.nov.), LR satiksmes ministrs 
(2011.g. 25.okt. – 2013.g. 1.mar.) Ai-
vis Ronis.
2008. Valsts policija oficiāli atstāja 
vēsturisko Stūra māju Rīgā, Brīvības 
ielā 61, pārceļoties uz jauno komplek-
su Čiekurkalnā.  ■

Ekspluatatoru vairs nava,
Kulaks nav, kas rutkus ravēt triec,
Pionieri kolhozā sper gurķus,
Kamēr ķer tos kolhoznieku miets.
Karikatūristam E. Rirdānam bija 

pavēries brīnišķīgs darba lauks. Sauk-

lis formā nacionāls un saturā sociāls 
Rirdāna skatījumā bija žīds tautu mei-
tas brunčos. Dažkārt pamestie krie-
vu tanki bija adaptēti par kuļmašīnu 
dzinējiem un krievu gūstekņi strādāja 
lauksaimniecībās. Pie viena tāda tan-
ka ar dakšām rokās stāvēja krievu gūs-
teknis. Apakšā paraksts:

Pie kaujas ratiem, stiprām bruņām 

klātiem,
Stāv modrais tankists, Padomjze-

mes dēls.
Es domāju, ka šim numuram pie-

tiks. Kā jūs domājat?
Uldis Siliņš

Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (18)
Turpinājums no 18. lpp.

tad tu sāc mēģināt mainīt garšas, jo tad tu 
gribi, lai cilvēki domā savādāk, un tad tur 
nekas vairs nevar sanākt. Es sāktu uzska-
tīt sevi par mākslinieku, un es vairs ne-
būtu pavārs šī vārda vispilnākajā nozīmē. 
Latvijas produkti man liekas labāki, neka 
citur, kur esmu bijis, it sevišķi man patīk 
Latvijas tirgus. Kad es gribu atvilkt elpu 
un mazliet atpūsties, es eju pastaigāties 
pa Rīgas centrāltirgu. Tas ir fantastisks! It 
sevišķi tai laikā, kad tur parādās Latvijā 
auguši augļi, ogas un sēnes. Pats gan sē-
ņot neeju, jo neesmu drošs, ka nepaņemšu 
kādu no neēdamām vai indīgām sēnēm; 
es tās nepazīstu. Mežā gan man patīk iet 
un tās sēnes meklēt, bet tomēr baidos, ka 
kādreiz paņemšu nepareizo. Tagadējais 
darbs man patīk ļoti, jo man tur ir brīv-

dienas, algu man maksā regulāri, un visi 
nodokļi tiek samaksāti. Agrāk man bija 
darbs, kur bieži iznāca strādāt divas un 
vairāk nedēļas bez brīvdienas, un tas man 
nepatika, jo tad tu vairs savam darbam 
nevari pilnībā nodoties, un rezultāts vairs 
nevar būt simtprocentīgi labs. Tagad brīv-
dienās mēs varam izbraukt uz laukiem, jo 
sievas ģimenei pieder lauku īpašums, un 
mums patīk pastaigas pa mežu un vien-
kāršā lauku atmosfēra. Tā mums ir bur-
vīga, jo īpašums ir pie Burtnieku ezera. 
Patiesību sakot, es arī strādāt labāk gri-
bētu kaut kur uz laukiem nekā Rīgā. Bet 
pašlaik dzīve mums tā ir iekārtojusies, ka 
abi strādājam Rīgā, bet tas nenozīmē, ka 
mums tas būs jādara visu mūžu.

Man ļoti patīk pastaigāties pa Ogres 
pakalniem uz Ikšķiles pusi, es tur tieku 
ātrāk vēl nekā varu tikt uz Mežaparku. 
Tā man ir tāda viegli pieejama atpūta. 

Man tikai pietrūkst studijas; es lasu sie-
vas lekcijas un rakstu darbus, un tad es 
domāju, ka arī pats vēl varētu pastudēt. 
Zinu, ka es to varētu vēl arī darīt, kaut 
vai pa savu brīvo laiku. Kad mums būs 
bērni, es domāju, ka uz laiku aizvedī-
šu viņus arī tur, lai iepazīst zemi, kurā 
esmu dzimis un uzaudzis. To gan gribu, 
lai mani bērni piedzimst un uzaug Lat-
vijā. Bet tādu noteiktu plānu mums nav, 
kad dzīvosim, tad redzēsim.“

Ar to es uzskatu, ka mūsu intervija 
ir galā, esmu iepazinusi vienu trimdas 
bērnu mazbērnu, kas uzaudzis Kanā-
dā, un redzu, ka viņš, gribot vai ne-
gribot, ir kļuvis par Latvijas patriotu, 
kurš savu dzīvi ir nolēmis dzīvot Lat-
vijā nevis savā dzimtenē Kanādā, un 
es esmu priecīga, ka viņš to ir izlēmis.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 16. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 11. maijā.
€1 = 1,58010 AUD
€1 = 0,88000 GBP

€1 = 1,71100 NZD
€1 = 1,19340 USD

lētājiem.
Trešdien,  23.  maijā, plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdie-
nām Seacliff Beach hotelī, Seacliff. 
Ar senioru karti pusdienas sākot no 
$15. Pieteikties 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 Pa-
vārmākas kursi ALB namā. Mārīte 
Rumpe demonstrēs siļķi kažokā re-
cepti. Dalības 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 koris-
tiem vai zvanot Irēnei 0421014793. 
Pirms koncerta plkst. 13.00 pusdienas.
Ceturtdien,  31.  maijā, plkst. 11.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 20. maijā, plkst. 11.00 Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu. Otrā svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem

Brisbanē
Svētdien,  20.  maijā, plkst. 13.00 – 
14.30 Latviešu tautas tērpi Latvie-
šu namā. Sarīkojums angļu valodā 
ar bildēm. Lūdzu, ņemiet līdzi savu 
tautas tērpu vai tā daļas kā vainagu, 
cepuri, villaini un rotas, ko parādīt 
citiem. Bērni varēs izkrāsot tērpu 
zīmējumus. Ieeja $5. Pieteikšanās: 
 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, 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.
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.
Sestdien,  2.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien,  3.  jūn., plkst. 14.00 Ap-
vienotais Baltiešu Aizvesto Piemiņas 
akts Sv. Jāņa anglikāņu baznīcā, 494 
Victoria St., Brunswick West.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

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.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
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.
Sestdien, 2. jūn., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 

Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  20.  maijā, plkst. 9.30 Va-
sarsvētki. Plkst. 9.30 Svētā Gara izlie-
šanās svētku dievkalpojums. Pēc tam 
plkst. 10.30 svētku brokastis Latviešu 
nama kafejnīcā.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

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
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.
Trešdien,  23. maijā, Latvijas Nacio-
nālā opera aicina uz 2017./2018. gada 
sezonas pēdējo pirmizrādi – Gaetāno 
Doniceti operu Dons Paskvāle. Jau-
niestudējumu veido muzikālais vadī-
tājs Mārtiņš Ozoliņš, radošā komanda 
no Itālijas – režisors un scenogrāfs 
Džordžo Barberio Korseti u.c.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Sestdien, 2.  jūn., ar Latvijas simtga-
dei īpaši veltītu programmu tiks at-
klāta Dzintaru koncertzāles vasaras 
sezona.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS.  ■

Sarīkojumi
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