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Rīgas parkā.

14. Saeimas vēlēšanas

Vēlētāji varēs balsot 80 iecirkņos ārvalstīs
Centrālā
vēlēšanu
komisija
(CVK) sestdien, 23. jūlijā, atbalstīja
vēlētāju ierosinājumus par 39 vēlēšanu iecirkņu izveidi ārvalstīs ārpus
Latvijas Republikas pārstāvniecībām – citās balsošanai piemērotās
telpās. Līdz ar to vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā būs ārvalstīs, varēs nobalsot kopumā 80 vēlēšanu iecirkņos 78
pasaules vietās 42 valstīs. Vēlēšanu
iecirkņu saraksts pieejams CVK mājaslapā www.cvk.lv.
Piektdien, 22. jūlijā, pēc Ārlietu

ministrijas ierosinājuma CVK jau apstiprināja 41 vēlēšanu iecirkņa izveidi
ārvalstīs Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību
telpās.
Vēlētājiem ārvalstīs vēlēšanu
dienā, 1. oktobrī, būs iespēja nobalsot klātienē vēlēšanu iecirkņos
Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrālijā, Austrijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Beļģijā, Brazīlijā, Čehijā,
Dānijā, Ēģiptē, Francijā, Grieķijā,

Turpinājums 5. lpp.

Vītolu fondam – 2 miljonus Austrālijas dolāru
Saņemts liels anonīms ziedojums

Kad dod sirds, prāts klusē – šādā
noskaņā Vītolu fondā 29. jūnijā saņemts ārkārtīgi liels anonīms ziedojums.
2021. gada decembrī Vītolu fonds
saņēma anonīmu testamentāro novēlējumu 1 miljona Austrālijas dolāru apmērā; tagad, pēc pusgada, no šīs pašas
personas pēdējās gribas apliecinājuma
saņemti vēl divi miljoni Austrālijas
dolāru jeb 1,3 miljoni eiro, kas iegūti,
pārdodot labdarei piederošo nekusta-

mo īpašumu.
Kundze, kas jauniešu izglītošanai vēlējusi visu savu dzīvē sakrāto,
nāk no Austrālijas, kur viņas vecāki bija ieradušies pēc Otrā pasaules
kara, meklējot patvērumu trimdā.
Pēc došanās pensijā, viņa pārvācās uz dzīvi Latvijā, izjūtot milzīgu
piederību šai zemei, kuru mīlēja no
visas sirds, lai arī nebija te dzimusi. Savu patriotismu viņa bija spējusi
apliecināt dzīves laikā, bet vēl vairāk
dodoties mūžībā.
Apjaušot ziedojuma patieso mērogu un iespējas atbalstīt jauniešus ar
tā palīdzību, ar klusu laimi saprotam,
ka tie būs simti izskolotu absolventu –
Latvijas valsts mediķi, inženieri, skolotāji un daudzi citu profesiju pārstāv-

ji, – un tā ir lielākā bagātība, ko kāds
savai Tēvzemei var sniegt. Tā vairs
nav palīdzība tikai atsevišķām personām, tas ir dāvinājums visai tautai, kas
tiks ielikts pašā vērtīgākajā kapitālā,
kas mums pieder, – Latvijas cilvēkos,
Latvijas nākotnē.
Vītolu fonds ar dziļu cieņu piemin
un godina ziedotāju!
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
30.06.2022.
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Viesuļvētras tempā pa Minesotas Dziesmu svētkiem
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV
Šis ātrais pārskats,
mūzikas
nelietpratējas rakstīts, lai kalpo
par pirmo ieskatu tikko
notikušajos Minesotas
Dziesmu svētkos, kam
noteikti sekos nopietni
speciālistu vērtējumi par daudzajiem,
dažādajiem koncertiem un citiem pasākumiem. Bet pamats tam visam, par
kuru jāizsaka pati pirmā pateicība un
atzinība, ir Ansis Vīksniņš un visa
viņa administratīvā komanda, kas izveidoja visas sistēmas, sarunāja telpas
pasākumiem, apmeklētājus laicīgi un
regulāri informēja, un veica visus neuzskaitāmos mazos darbiņus, bez kuriem Dziesmu svētki, mūsu apstākļos,
ir neiespējami. Paldies, Ansi, paldies
jums visiem! St. Paula izrādījās mums
izcili piemērota pilsēta, ar nelieliem,
viegli kājām noejamiem, attālumiem
starp sarīkojumiem.
Jau ielidojot dvīņu pilsētu Mineapoles/St. Paula lidostā no ASV blīvi
apdzīvotā austrumkrasta, priecē plašums, meži, daudzi ezeri un vispārējais apzaļumojums. Pašas St. Paula
pilsētas, Misisipi krastā, apbūve arī
liecina par plašumu, nežēlojot starp
upes kreisā krasta sabūvētajām koncertu, izstāžu un citām celtnēm atstātos parkus un skvērus. Dziesmu
svētku katrā programmā izteikta
pateicība šo plašumu pamatiedzīvotājiem, dakotas un odžibuē tautām,
kuru pārstāvji daži arī apmeklēja
pašu pirmo 29. jūnija Ieskaņas koncertu, kurā galvenokārt figurēja Ērika Ešenvalda skaņdarbi ar mērķauditoriju – vietējā publika.
Kalna galā atrodošās St. Paula
katedrāle savā apjomā un greznumā
līdzinās senajām viduslaiku Eiropas
katedrālēm, kas pamazām būvētas
gadsimtiem ilgi. Taču 1915. gadā iesvētītā celtne, izcili grezna pateicoties

t.s. „garā 19. gadsimta“ beigu ekonomiskajai uzvijai, Pirmajam pasaules
karam iesākoties, faktiski noslēdz veselu vēstures posmu. Šajā iespaidīgajā
vidē, ar izcilām ērģelēm un akustiku,
uzstājās gan katrs atsevišķi, gan abi
kopā – koris Anima no Saulkrastiem
Lauras Leontjevas un Matīsa Tuča
vadībā (galvenokārt ar spilgti interpretētām tautas dziesmu apdarēm) un
Minesotas Magnum Chorum Dvaita
Džileka vadībā, dziedot gan svētajos
rakstos, gan dzejoļu tekstos balstītas
dziesmas. Trešajā daļā kori apvienojās
ar pašu komponistu Ešenvaldu pie klavierēm. Vide, mūzikas dažkārt avangardiskā interpretācija, kopēja dziesma pašās beigās ar publiku – vienkārši
pacilājoši!
Pirmā svētku pilnā diena iesākās
nākošajā rītā ar Latviešu fonda atbalstītās, Māras Pelēces režisētās dokumentālās filmas Valiant izrādi, kas
vienlaicīgi izsmīdināja skatītājus ar
Jura Bļodnieka vecā Plimuta markas
„dumpja“ atdzīvināšanas nedienām,
tikmēr neuzkrītoši un pakāpeniski,
vēstot kopsavilkumu par stāstu, kā
toreiz neaptēsti jaunieši sistemātiski
un atkārtoti sarīkoja pretpadomju gājienus, akcijas, veselas demonstrācijas
daudzu gadu tecējumā. Smējāmies ar
asarām acīs, bet gala iznākums ir iespaidīga trimdas aktivitātes vēsture,
kas kļūst pamanāma tikai tad, kad
visi elementi savirknēti vienā stāstījumā. Juri – malacis! (Ieteikums latviešu skolām, biedrībām, nometnēm

iegādāties eksemplārus, šeit ir gatava
viela izcili populārai taču pamācošai
programmai. Latvijas skolās filma jau
rādīta ar milzu atsaucību.)
Filmai uz pēdām sekoja mākslas
izstādes atklāšana, kuru kūrējusi
Linda Treija. No 25 māksliniekiem,
kuru darbi izstādīti, deviņi pirms
nonākšanas ASV, Latvijā guvuši
mākslā vismaz pamatizglītību (pati
Linda Treija, vēl Gunda Luss, Austris Mangulis, Aija Moeller, Zane
Neimane, Maira Reinberga, Inga
Strause Godejord, Una Taal un Ingemara Čivle). Pašmāju mākslinieku
vārdi daudziem jau pazīstamāki: Indra Avens, Daina Bolšteina, Juris
Cimbulis, Gints Grīnbergs, Vilis
Inde, Guntis Lauzums, Edgars Legzdiņš, Guna Mundheim, Marija
Turpinājums 6. lpp.
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Sveicināti, lasītāji!
Uzskatāmi tuvojas
14. Saeimas vēlēšanas.
Lielākā daļa partiju ir
iesniegušas savus kandidātu sarakstus; Centrālā vēlēšanu komisija
ir izsludinājusi 80 vēlēšanas iecirkņus
ārpus Latvijas, to starpā 41 Latvijas
Republikas pārstāvniecībās un 39 citās balsošanai piemērotās telpās. Austrālijā varēs balsot Adelaidē, Brisbanē,
Kanberā, Melburnā, Pertā un Sidnejā.
Politiķi tagad vēl aktīvāk centīsies iegūt tautas popularitāti. Galvenā problēma, kā parasti, būs pierunāt
pilsoņus piedalīties balsošanā. Vēlētāju aktivitāte Latvijā ir vienmēr bijusi daudz zemāka nekā Austrālijā,
to vienkāršo iemesla dēļ, ka balsošana Austrālijā ir obligāta, ar attiecīgu
sodu par nepiedalīšanās. Protams, tas
tikai nozīmē to, ka jāierodas vēlēšanu
iecirknī, lai dalība tiek piereģistrēta.
Ko darīt ar balsošanas biļeteniem pēc
tam, ir katram brīva izvēle – aizpildīt,
neaizpildīt, uzrakstīt piezīmes vai rupjības, vispār neiemest urnā.
Interesanti salīdzināt ar balsošanu
okupācijas apstākļos tā sauktai „Tautas Saeimai“ 1940. gada jūlijā. Tad arī
praktiski bija obligāti jāpiedalās – tika
masveidā vesti „balsotāji“ uz vēlēšanas iecirkņiem. Process tad bija vienkāršs. Piereģistrēja dalību vēlēšanās,
izsniedza vēlēšanu biļetenu, kurš bija
jāiemet urnā turpat blakus. Un ar to
pietika, lai balsi pieskaitītu vienīgai
kandidējošai partijai – „Latvijas darba tautas blokam“.
Otra galējība ir tās demokrātiskās
valstis ar ļoti zemu vēlētāju dalību.
Lai arī vienmēr pēc vēlēšanām Latvijā šausminās par ārkārtīgi zemu vēlētāju aktivitāti, tas faktiski nav nekas
nenormāls, salīdzinājumā ar „lielām“
demokrātijām.
Lai arī tā būtu, īsta demokrātija
prasa dalību vēlēšanu procesā. Kā jau
parasti, ir neapmierinātie, kuri musinu
uz vēlēšanu boikotu. Viņuprāt, visi politiķi ir zagļi un krāpnieki, un nevajag
tos atbalstīt. Bet šādiem „disidentiem“
nav nekas labāks ko likt pretī.
Pretstatā 1940. gadam, kad aizliedza vai apcietināja visus „alternatīvos“ politiķus, tagad katram pilsonim
ir tiesības un iespēja kopā ar saviem
domubiedriem dibināt politisku partiju
un tikt ievēlētiem Saeimā.
Latvijai visu laiku ir ienaidnieks,
kurš cenšas iznīcināt mūsu neatkarību
un mūsu brīvību. Viens no nelabvēļa
soļiem ir iedragāt uzticību demokrātijas procesam. Mūsu lielākā pretdarbība ir piedalīties vēlēšanās, rūpīgi izvēloties tās partijas un tos politiķus, kuri
ir spējīgi nopietni strādāt mūsu valsts
labā.
GN
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Ielūgums

Laipni ielūdzu tautiešus tikties ar mūsu viesiem
Latvijas Republikas
ārlietu Ministrs Edgars
Rinkēvičs, Latvijas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece
diasporas
jautājumos
Elita Gavele un Latvijas Republikas vēstnieks
Austrālijā Marģers Krams būs Adelaidē piektdien, 5. augustā. Laipni
ielūdzu tautiešus tikties ar mūsu viesiem Tālavas (4 Clark Street, Wayville
SA 5034) Lielajā zālē plkst.18.00 tajā
dienā.
Būs iespēja uzklausīt Ministra uzrunu, kā arī uzstādīt jautājumus. Lūdzu ierasties ne vēlāk par
plkst. 17.45, lai tikšanās var iesākt
laicīgi.
Ministram bija paredzēts viesoties Austrālijā agrāk šogad, bet līdz ar
karu Ukrainā, brauciens tika atcelts.
Ministram tagad ir radusies iespēja uz

nedēļu apciemot latviešus Austrālijā
un līdz ar to, nav bijis iespējams agrāk
izziņot šo pieņemšanu. Ceru, ka tomēr
tautieši ieradīsies kuplā skaitā uz tikšanos ar viesiem.
Diemžēl pats nevarēšu būt klāt,
jo esmu tagad un 5.08. vēl būšu
Latvijā. Jau iepriekš pateicos ALB
priekšniecei Ilzei Radziņai, kura novadīs pasākumu, Adelaides Latviešu
biedrībai, Latviešu kooperatīvam,
Sabiedriskam klubam un Latviešu
Tirdzniecības kamerai Austrālijā par
atbalstu.
Piedalīšanās bez maksas, bet lūdzu pieteikties līdz 3. augustam lietojot saiti: https://www.trybooking.com/
CBFMQ Ja būtu kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar Ilzi Radziņu pēc š.g.
29.jūlija, mob. tālr.: 0406716464.
Valdis Tomanis,
Latvijas Republikas Goda Konsuls
Dienvidaustrālijā

LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele un Latvijas Republikas
vēstnieks Austrālijā Marģers Krams.

Vēlos pirkt Ludmilas Meilertes gleznas.
Valdis Bormanis 0413156266

Daugavas Vanagu Melburnas Nodaļa
rīko

GADA SVĒTKUS
un

Vanadžu 70 gadu jubileju
kopā ar parastām vanadžu pusdienām
svētdien, 7. augustā, plkst. 11.00 DV mītnē.
Pusdienas $20 no personas.
Lūdzu pieteikties pie Koi Nemīro: 0416 234 758 līdz 3. augustam.
Lūdzu ievērojiet, ka Vanadžu pusdienas šoreiz notiks svētdienā.
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Ivars Cinkuss Austrālijā
Šoreiz pie „saviem“ koriem

Ivars Cinkuss, pirmo reizi kā oficiāli apstiprināts Diasporas koru
virsdiriģents, viesosies
Austrālijā no 4. līdz
22. augustam. Brauciena mērķis – lai mundrinātu Austrālijas koru saimi un atbalstītu gatavošanos nākamajiem Dziesmu
Svētkiem Latvijā 2023. gadā. Ideja
piesaistīt virsdiriģentu ārvalstu koru
saimei briedusi vairāku gadu garumā,
beidzamajos gados ārpus Latvijas koriem arvien kuplākā skaitā piedaloties
Latvijas Dziesmu svētkos. Pagājušā
gada septembrī Latvijas Nacionālais
kultūras centrs iecēla Ivaru šajā amatā,
un no tā laika viņš ar pilnu atdevi pilda
virsdiriģenta pienākumus, viesojoties
pie pasaules koriem Eiropā, ASV, Īrijā
un Anglijā. Nu ir radusies iespēja aplūkot koru darbību arī vistālākajās valstīs
no Latvijas – Austrālijā un Jaunzēlandē. Kaut diemžēl atkrituši oriģināli ieplānotie apmeklējumi pie Oklandes un
Brisbanes koriem, vairāki to pilsētu koristi teikušiem apmeklēs mēģinājumus
Sidnejā, Melburnā vai Adelaidē.
Pirmajā nedēļā Ivars strādās ar
SLB latviešu kori SKANDA un Sidnejas Latviešu vīru kori – SLVK, otrajā nedēļā ar Melburnas jaukto kori
DAINA un vīru kori VESERIS, bet
beidzamajā nedēļā Adelaidē ar ALB
jaukto kori DZIESMU LAIVA un DV
vīru kori DAUGAVA.
Adelaidē, Ivars piedalīsies Baltijas ceļa atceres sarīkojumā, svētdien
21. augustā plkst. 14.00 Tālavā, diriģējot Baltiešu kori.
Gatavojoties maestro apmeklējumam, kori strādājuši pie Dziesmu
svētku repertuāra un katram korim,
saziņā ar Ivaru, izplānoti savi darbības
mērķi. Abpusēji
tiek ļoti gaidīta šī
brīnišķīgā iespēja atkal tikties un
kopā sadziedāt.

DZIESMOTA PĒCPUSDIENA
VIRSDIRIĢENTA IVARA CINKUSA VADĪBĀ

Pie galdiņiem neformālā gaisotnē
v Ivara stāstījums par gatavošanos uz nākamā gada Dziesmu un deju svētkiem Latvijā
v Koru un citu mūziķu priekšnesumi
v Iemīļotas kopdziesmas Sandras Birzes vadīta ansambļa pavadījumā

Sestdien, 13. augustā, plkst. 16.00
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood.
Ieeja $20/līdz 14 g. v. bez maksas
Uzkodas/atspirdzinājumi pērkami uz vietas.
Info: Anita Andersone 0411 263 973

dziesmas no Dziesmu svētku koncerta paklausīties, patērzēt, padziedāt!
repertuāra un vadīs kopdziesmas. UzAnita Andersone,
stāsies arī atsevišķi mūzikas ansambļi.
Projekta koordinatore
Baudīsim šo ļoti jauko iespēju omulīgā
Melburnā, 2022. gada 26. jūlijā
noskaņojumā pie galdiņiem pasēdēt,
Laikrakstam „Latvietis“

Kaut mēģinājumu režīms Ivaram
ir noslogots, Melburnas tautiešiem
būs iespēja tikties ar Ivaru sestdien 13. augustā, plkst. 16.00,
Melburnas
Latviešu namā, kad
Ivars pastāstīs par
gatavošanos
uz
150gades Dziesmu
svētkiem, diriģēs

FOTO Ojārs Greste

Dziesmota
pēcpusdiena
Ivara Cinkusa
vadībā

Simtgades Dziesmu svētku kopmēģinājums Melburnā ar Ivaru Cinkusu 2018. gadā. Pirmā rindā
no kreisās Austrālijas t/l koru vadītāji/diriģenti: Ivars Štubis (Vīru koris „Veseris“/SLVK); Daina
Kaina (Sidnejas Jauktais koris); Inese Laine (Austrālijas apvienotais koris „Atbalsis“); Lilita Daenke (Adelaides jauktais koris „Dziesmu laiva“); Sandra Dragūna (Sidnejas Jauktais koris); virsdiriģents Ivars Cinkuss; Anita Andersone (Melburnas jauktais koris „Daina“/ Kopmēģinājuma
koordinatore); Sandra Birze (Melburnas jauktais koris „Daina“/ Vīri koris „Veseris“); Viktorija
Mačēna (Sidnejas Jauktais koris); Edgars Vegners (Jauktais koris „Daina“/ Vīru koris „Veseris“).
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Sidnejas latviešu vīru koris. Centrā diriģente Aija Dragūna.

Sidnejas Latviešu vīru koris atkal dzied
Gaida jaunus dziedātājus

14. Saeimas vēlēšanas
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Gruzijā, Igaunijā, Indijā, Īrijā, Islandē, Itālija, Izraēlā, Japānā, Kanādā, Kazahstānā, Krievijā, Ķīnā,
Dienvidkorejā, Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē,
Lietuvā, Luksemburgā, Moldovā,
Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Ukrainā, Ungārijā, Uzbekistānā, Vācijā un Zviedrijā.
14.Saeimas vēlēšanās vēlēšanu
iecirkņi būs šādās pasaules pilsētās – Adelaidē, Ankarā, Abu Dabi,
Atēnās, Baku, Bergenā, Berlīnē,
Bostonā, Bredfordā, Brēmenē, Brisbenā, Briselē, Bristolē, Budapeštā,
Cīrihē, Čikāgā, Denverā, Diseldorfā, Dublinā, Gērnsijā, Frankfurtē pie Mainas, Freiburgā, Hāgā,
Hamburgā, Helsinkos, Indianapolē,
Kanberā, Kairā, Kijevā, Kišiņevā,

FOTO Ojārs Greste

Mēģinājums. Diriģente Aija Dragūna.

niste un diriģente Aija Dragūna. Kon- jubilejā sestdien, 27. augustā.
certmeistare ir Viktorija Mačēna.
Koris aicina un gaida jaunus dzieMēģinājumi notiek katru otrdienas dātājus! Lūdzu piesakieties pie Andreja
vakaru plkst. 18.30 Sidnejas Latviešu Mačēna, zvanot 0408 766 920.
namā.
Jānis Pīrāgs
Koris pašlaik gatavojas dziedāt
Laikrakstam „Latvietis“
Sidnejas Latviešu biedrības 70 gadu

FOTO Ojārs Greste

Pēc dažu mēnešu
pārtraukuma
otrdien,
2022. gada 28. jūnijā,
Sidnejas Latviešu vīru
koris atsāka darbību.
Kora
diriģēšanas
darbu ir uzņēmusies talantīgā kompo-

Diriģente Aija Dragūna, koncertmeistare Viktorija
Mačēna.

Kopenhāgenā, Leonbergā, Londonā, Losandželosā, Luksemburgā,
Madridē, Maskavā, Melburnā, Milvokos, Mineopolē, Minsterē, Monreālā, Northamptonā, Novaodesā,
Nursultanā, Ņūdelī, Ņujorkā, Oslo,
Otavā, Parīzē, Pekinā, Pērtā, Prāgā,
Reikjavīkā, Romā, Sanfrancisko,
Seulā, Sidneja, Sietlā, Stavangerē, Stokholmā, Strasbūrā, Svonzī,
Tallinā, Taškentā, Tbilisī, Telavivā, Tenerifē, Tokijā, Vailē, Valensijā, Vankūverā, Varšavā, Vašingtonā, Viļņā, Vitebskā, Vīnē, kā arī
„Straumēnos“ Lielbritānijā.
Saeimas vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi ārvalstīs balsotājiem būs
atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00 pēc
vietējā laika, un tajos balsot varēs ne
tikai attiecīgajā valstī dzīvojošie Latvijas pilsoņi, bet arī tie vēlētāji, kuri uz
ārvalstīm būs devušies īslaicīgā darba
braucienā vai ceļojumā.
Vēlētāji ārvalstīs Saeimas vēlēša-

nās varēs piedalīties, arī balsojot pa
pastu. Pasta balsošanai no ārvalstīm
iespējams pieteikties no šodienas, 23.
jūlija, līdz 9. septembrim.
14. Saeimas vēlēšanās tiesības
piedalīties būs Latvijas pilsoņiem
no 18 gadu vecuma. Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa
pase vai Latvijas pilsoņa personas
apliecība (eID karte). Šoreiz ērti
piedalīties vēlēšanās varēs arī vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas
apliecība, bet nav derīgas pases, jo
parlamenta vēlēšanās pirmo reizi
vēlētāju uzskaitei tiks izmantots vēlētāju reģistrs un spiedogs pasē par
dalību vēlēšanās netiks likts. Līdz
ar to vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, lai piedalītos vēlēšanās, nebūs nepieciešama vēlētāja
apliecība.
Laura Krastiņa
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
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Atsākušās LDAA darbnīcas Daugavas skolā!
Aušanas un tekstilu darbnīcas

Skolēni darbnīcā.

FOTO Anda Banikosa

lapstrā des piederumus.
Kaut COVID ierobežojumu dēļ līdz šim mums nav
bijis iespējams ierastās maija darbnīcas noturēt Melburnas Latviešu namā, tomēr
izdevās sarunāt darbnīcas
Daugavas skolas skolēniem.
Tās notika sestdien, 16. jūlijā, Melburnas Latviešu
nama Mazajā zālē. Skolēni
ieradās kuplā skaitā un ar
lielu interesi un pacietību
piestrādāja pie dažādiem
aušanas paveidiem, kurus
daiļamatnieki bija priekšlaikus sagatavojuši.
Paldies daiļamatniekiem par
daudzām ieguldītām stundām, šīs Daiļamatnieces.
nodarbības sagatavojot; paldies
skolotājiem par palīdzību un
Ar sajūsmu gaidām 2023. gada
līdzdarbību un paldies sko- maiju, kad ļoti ceram atkal pasniegt
lēniem par centību un ener- darbnīcas kā Melburnas Latviešu
ģiju! Austie darbiņi skaisti Namā, tā arī latviešu skolās Melburnā.
paauga stundas laikā, un
Anda Banikosa,
daudzi skolēni labprāt aizņēLatviešu Daiļamatnieku apvienības
mās stellītes, lai varētu turpiAustrālijā vārdā
nāt iesāktos musturus mājās.
Laikrakstam „Latvietis“
FOTO Anda Banikosa

Pēc COVID klusēšanas Latviešu Daiļamatnieku apvienība Austrālijā (LDAA) ar prieku
šogad atkal sadarbojās
ar Melburnas Latviešu
skolu, pasniedzot aušanas un tekstilu darbnīcas.
2021. gadā LDAA saņēma pabalstu no Latvijas Kultūras ministrijas/
PBLA, lai veicinātu mūsu darbu, pasniedzot praktiskas darbnīcas, kurās
dodam tālāk latviešu daiļamatniecības
mākas. Pateicoties saņemtajam atbalstam, iegādājamies dažādas galda stellītes, labas kvalitātes diegus un metā-

... Minesotas Dziesmu svētkiem
Skutāns Netz, Marita Pelēcis, Aina
Roman, Laima Rožkalns, Pēteris
Šnore, Krista Vārsbergs, Ruta Vētra Kubits, Māra Zoltners. No raibā
darbu klāsta gan stila, gan materiālu
ziņā trīs darbi pārdoti.
Citā greznā St. Paula Dievmātes
Debesuzņemšanas baznīcā notika Garīgais koncerts, kas, sapludinot muzikālus elementus ar dievkalpojuma elementiem (galvenokārt lasījumiem) un
visā norisē iesaistot gan profesionālus
izpildītājus, gan atsevišķus Dziesmu
svētku dalībniekus, piedāvāja varbūt
visplašākās koncertēšanas iespējas
gan profesionāļiem, gan speciāli uz
vietas sastādītiem izlases minikoriem
un instrumentālām grupām. Piedāvātā diapazons bija plašs: trompešu fanfaras un ērģeles; pūšaminstrumenti,
taustiņi un stīgas, t.sk., kokles; lasījumi un vokālie gabali, dziedot koriem,
solistiem, arī klātesošajiem apmeklētājiem, beigās vēl miniorķestra izpildījumā atskaņota Dievs, Tava zeme
deg – Lūgšana, kam kā pats pēdējais
sekoja dainu virknējums Dod, Dieviņi... Šāds izkārtojum – „mazbišķiņ“
no visa katram – kā manīts agrākos
dziesmu svētkos, dod iespēju jau no
sākuma noklausīties gandrīz katru,
kas šajās dienās uzstāsies un noved
pie, iespējams, visbagātākā koncerta

Izstāde „Trimdas kokle“.
no visiem. Vienlaicīgi tas arī izvērtās
par ne visai disciplinētu maratonu,
sākumam aizkavējoties par 15 minūtēm un beigās pārsniedzot paredzēto
laiku par 45 minūtēm. (Neviļus publikā dzirdēts: Man dibens sāp.) Pie tam,
šoreiz trompešu pūtēji no aizmugures
balkona spēlēja tik skaļi, ka klausītāji brīdī, kad paredzēts dziedāt līdzi,
nevarēja sadzirdēt, kur tekstā atradāmies. Vai tad diriģenti mēģinājumos
tauru skaļumu nepamanīja?
Pateicoties ieilgušajam Garīgās
mūzikas koncertam, nācās pilnībā
nokavēt Latviešu fonda paredzēto Laimīgo stundu galvenās viesnīcas bārā,
taču šo misēkli ar uzviju kompensēja
jautrais cūku bēres vakars, kura rīko-

FOTO Lukas Milevskis

Turpinājums no 2. lpp.

tāji sagādāja ne tikai cūkgaļu gatavu
ēšanai, bet arī veselu pusruksi, izstādītu ar veltījumu latviešu dziesmu
svētkiem. Visa norise brīvā dabā un
brīvā garā, parkā uz palielas salas upē,
turpat netālu no galvenās viesnīcas, ar
ēšanu, dzeršanu, dejošanu plus slavenajiem dančiem, un vēl – valsts premjera Krišjāņa Kariņa ierašanos. Atturīgie latvieši no sākuma neuzbāzās
politiskajai slavenībai, bet, vakaram
ieilgstot, drīz jau veseli bari pieteicās
fotografēties kopā ar valsts vadītāju.
Neaizmirsīsim – rudenī vēlēšanas!
Pārbaudiet pases!
Piektdienas rīta izstādes Trimdas
Turpinājums 9. lpp.
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Sidnejā skābēja, marinēja un uzdziedāja
„Saknes un Zari“ projekts

Sēņotāji.

„Saknes un zari“ nodarbība.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
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

FOTO Marika Makjū (McCue)

FOTO Marika Makjū (McCue)

dziedāsim. Atsauksme bija
plaša. Svētdien, 17. jūlijā,
SLB namā sanāca kādi 35
cilvēki visu gadu gājumu –
no diviem gadiem līdz
sirmam vecumam. Dažas
ģimenes ieradās trīs paaudžu sastāvā tāpat kā uz 3x3.
Piedalījās arī daži cittautieši.
Saimnieces
Marika
Makjū un Susan Kolī bija
sagādājušas gurķus, sīpolus, ķirbjus, ābolus, bumbierus, cukuru, sāli, garšvielas un etiķi bagātīgos
daudzumos. Pie galdiem
Mārtiņa Siliņa zālē un kafejnīcā sēdēja ģimeņu un
draugu grupas. Gurķus
grieza gareniski, sīpolus ripiņās un ķirbjus kubiciņos.
Pildīja burkas, klāt likot
garšvielas, dilles, citronu Marika Makjū (McCue), Sāra Kolī (Sarah Colšķēles un virsū lēja šķidru- ley), Susan Kolī (Colley).
mus ar etiķi (marinādi). Pēc
tam vēl sagrieza ābolus un
bumbierus ievārījumam.
palika neuzvārīts, bet to pa vienai burDalībnieki bija sanesuši uzkodas kai katrs dabūšot vēlāk.
kopējam galdam. Mājās nebija jāsteiPaldies Marikai un Susanai par
dzas. Blakus sēžot un ražīgi strādājot, tik iedvesmoti, sabiedriski un ražīgi
sarunas, draudzēšanās un uzdziedā- pavadītu dienu! Ļoti gaidīsim nākamo
šana viegli ritēja. Ātri pagāja veselas Sakņu un Zaru pasākumu.
piecas stundas. Uz mājām katrs līdzi
Baiba Haringtona (Harrington)
ņēma skābēto un marinēto sakņu burLaikrakstam „Latvietis“
kas. Ābolu un bumbieru ievārījums

FOTO Marika Makjū (McCue)

Pirms Lieldienām
e-pastā pienāca aicinājums satikties Belangalo valsts mežā uz
sēņošanu. Protams, ka
gribējām sēņot! Ja tik
tas nemitīgais lietus reiz
apstātos! Kā pa brīnumu Pūpolu svētdienas rītā, 10. aprīlī, uzspīdēja saule.
Sametām kurvjus mašīnā un braucām.
Priekšā jau bija piecas ģimenes. Priežu
meža klajumā plīvoja Latvijas karogs,
zem karoga galdi ar uzkodām, karstu
biešu zupu, krāsotām olām. Visi tika
nopērti ar pūpoliem – Apaļš kā pūpols,
vesels kā rutks, slimību ārā, veselību
iekšā. Ģimenes izklīda mežā, bet drīz
vien nāca atpakaļ ar rudmiešu pilniem
kurvjiem. Bija dziedāšana, olu ripināšana, olu cīņas, sacensības, laimesti,
rotaļas un spēles.
Divas jaunas sidnejietes – Marika Makjū (McCue) un Susan Kolī
(Colley) bija sēņošanas dienu noorganizējušas. Viņas bija nolēmušas, ka
Sidnejas Latviešu sabiedrības (SLB)
labā būtu jādara lietas savādāk, lai
pievilktu ļaudis! Sēņošanas diena bija
brīnišķīgi labi izdevusies. Kopš tās
abas divas ir SLB paspārnē uzsākušas projektu Saknes un Zari. Projekta
mērķis ir piesaistīt jaunus cilvēkus pie
Sidnejas latviešu sabiedrības.
Uz pirmajām Saknes un Zari nodarbībām Marika Makjū bija izsūtījusi
aicinājumu: Skābēsim, marinēsim un

Laikraksts „Latvietis“
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Laine Kainaize pie Birutas Baumanes gleznām.

Māra Branča skatījums
Patiesība par laiku. Birutai Baumanei 100

Biruta Baumane. „Vientulība“. 1987.

FOTO Māris Brancis

Opera baleta skolu. Taču dzīve iekār- Birutai Baumanei 100. Tā ir pirmā,
tojās tā, ka jaunā meitene 1940. gadā ar kuru tiek atzīmēta šī lielā jubilestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, bet ja. Kā dzirdams, Latvijas Nacionālajā
netika uzņemta. Nākamajā gadā viņa mākslas muzejā izstāde notiks kaut kad
mēģināja vēlreiz, un šoreiz Ruta bija vēlāk, lai gan droši vien ne pārāk plaša.
Izraudzīties no lielā gleznu klāslaimīgo vidū. Pedagogi bija izcili – Ģederts Eliass, Augusts Annus, Kārlis ta – to esot ap 3 000, kas joprojām glaMiesnieks, Jānis Liepiņš un Konrāds bājas mākslinieces darbnīcā un kā apUbāns, taču jauno censoni visvairāk rūpi pārņēmusi meita Laine Kainaize,
apbūra vīrišķīgais, elegantais Valde- nav joka lieta. Jelgavai meita izvēlējās
mārs Tone. Viņš, dziļāk ielūkojies stu- tikai 50 dažādu periodu gleznu.
Kad tikko iegāju muzeja baltajā
dentes personībā, saprata vienu: „Māja
varot degt, bet Biruta vienalga glezno- zālē, pārsteidza jubilāres agrīnā glezšot.“ Vilhelms Purvītis aicināja talantī- niecība. It kā likās, ka esmu viņas daiļgo audzēkņi uz Dabasskatu glezniecī- radi pietiekami labi studējis, redzējis
bas meistardarbnīcu, taču nepakļāvīgā visas izstādes kopš 20. gs. 80. gadiem,
studente vēlējās gleznot tikai pie Tones: pat sīkākas un ne pārlieku nozīmīgas,
„Es negribu iet nekur, es gribu mācī- taču šoreiz elpa aizrāvās no tā, ka man
ties tikai pie Tones vai arī stāties ārā no likās, ka māksliniece uzgleznojusi
akadēmijas. Jūtos tik gatava un patstā- manu agru dienu atmosfēru, kādu to
vīga.“ Te parādījās Birutas Baumanes šodien redzu. Tolaik spilgtāku, košāku
raksturs, kas pieteica sevi visu mūžu un krāsu tikpat kā nebija. Pat tad, kad uznostādīja tā īpašnieci ne vienā vien ār- spīdēja saule, pasaule nezaigoja „drīz
kārtas situācijā. Drīz visu citā virzienā zila, drīz zaļa, drīz sarkana.“ Pāri cipavērsa karš – Purvītis, Tone un daži tiem valdīja pelēkie toņi. Tie visu pieciti devās svešumā. Tones vietu neviens zemēja, pieslāpēja Dzīves krāsainību.
nevarēja aizņemt, taču, nokļuvusi pie
Turpinājums 12. lpp.
Jāņa Liepiņa, Biruta uzzināja daudz
jauna par kompozīciju.
Krāsas, kā atzina meistars,
viņai neesot jāmāca: „Pati
esat laba krāsu meistare.“
Galerijas Daugava vadītājas Andas
Treijas sastādītajā albumā pirmo reizi reproducēti agrīnie
darbi. Žēl, ka
tos nevar redzēt
oriģinālā,
bet
tie lieliski pierāda, cik to autore
ir talantīga. To
apliecina arī izstāde Ģ. Eliasa
Jelgavas vēstures un mākslas
muzejā Gadsim- Biruta Baumane. „Dramaturgs Mārtiņš Zīverts“.
ta
gleznotāja. 1989.
FOTO Māris Brancis

„Paiet mūži. Aizveras laika vārti, lai
nekad vairs neatvērtos.
Aiz tiem paliek tie, kas
šo laiku radījuši, – laiku rada cilvēki, kas tajā
dzīvo,“ tā tieši pirms 10
gadiem – 2012. gadā –
rakstīja gleznotāja Biruta Baumane
90 gadu jubilejai veltītajā atmiņu grāmatā „Sarunas ar sevi“. Mazliet tālāk
lasāms: „...bijām pliki kā baznīcas žurkas, bet par to gan nebēdājām ne velna.
Galvas mums bija pilnas glezniecības.“
Mākslinieces dzīve un radošā darbība to pierāda – lai ko arī viņa darītu,
lai kā nodotos bohēmai, lai arī audzināja meitu Laini, allaž viss beidzās ar
stāvēšanu pie molberta, ar paleti, krāsām un otām rokā, ar gleznošanu darbnīcā vai plenērā. Tā bija īstā dzīve.
Gleznošanai tika atdota sirds. Tās dēļ
bija vērts dzīvot un daudz ko ziedot.
Tagad tas viss jau ir pagātnē, arī
pati Biruta Baumane nu jau pieder bijušajiem laikiem. Šogad aprit 100 gadi,
kopš pasaulē nāca Tērvetes skolotāju
Friča un Lūcijas Frīdbergu meita,
kuru draugi bieži sauca par Rutu. Viņa
gan sākotnēji sapņoja par baletu, pat
mācīdamās Jelgavas ģimnāzijā, nenogurdama ik dienu apņēmīgi devās uz
Rīgu un jo cītīgi apmeklēja Nacionālās
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... Minesotas Dziesmu svētkiem kās mūzikas koncerts, kurā, atbalstot lis, Māra Pelēce, Kaspars Znotiņš,
Turpinājums no 6. lpp.

kokle stāvgrūdām pilnā atvēršana
pavēra ieskatu negaidīti interesantā
stāstā: kokles izplatīšanās kopā ar Latvijas bēgļiem. Līdz šim esot zināma
tikai viena kokle, kas trimdas gaitās
līdzi paņemta tieši no dzimtenes, vairumam bēgļu tomēr dodot prioritāti
pārtikai utt. Sagatavotā kokles izplatības karte parādīja nepārsteidzošo
ainu: Ziemeļamerikas kontinentam
pārsvars pat pār Eiropu, par Austrāliju
un Dienvidameriku nerunājot. Izstādīto apmēram 22 darinātāju 51 kokle lepojas ar izdomu un dažādību: lielas un
mazas kokles; parastās un basa kokles;
ar rakstiem izgreznotas kokles; kokapstrādes amata izcilību demonstrējošas
kokles no divām vai pat trīs koku šķirnēm; jaunas kokles, kas apstrādātas,
lai rastos vecuma iespaids, un pat –
darinātāja nejaušas kļūdas dēļ – neliela ačgārna koklīte, kuru tikai kreilis
spētu spēlēt. Paldies Mārai Lindei
un Dacei Veinbergai, kas šo projektu
īstenoja, un Dainai Ieviņai-West, kas
izstādē uz vietas uzrunāja apmeklētājus. Trimdas kokle aicina visus, kam
mājās stāv kokle, nosūtīt fotogrāfijas
un aprakstu, vēlams ar autora vārdu,
izgatavošanas gadu, īpašām pazīmēm:
trimdaskokle@gmail.com;
https://
trimdaskokle.org/; Feisbukā meklēt
Trimdas kokle.
Katru dienu ap pusdienlaiku paredzētais brīvais mikrofons dažādiem
priekšnesumiem galvenokārt sakrita ar vienīgo brīdi, kad varēja paēst
pusdienas. Taču izdevās daļēji noskatīties patiešām neticami aizraujošu
triju jauniešu uzstāšanos, kas būtu
kāda vēlās nakts televīzijas šova cienīgs. Grupa saucas Trejdeviņi, viņi
atrodami instagram kā trejdevinimuzika*. Dalībnieks Markus Priede
stāsta: „Grupa ir sastādīta no trijiem
koledža studentiem: Lūkas Vīgants
(no Čikāgas), Roberts Jansons (no
Vašingtonas) un Markus Priede (no
Konektikutas). Grupa tika dibināta
2018. g., kamēr bijām 3. klasē „Garezera Vasaras Vidusskolā“. Iesākās
vienkārši kā ugunskura priekšnesuma joks, lai dabūtu uzmanību no meitenēm, bet pēc uzveduma, saņēmām
īstu slavu par mūziku. Turpmāk, rakstījām vairākas smieklīgas un asprātīgas dziesmas, kuras daudzas reizes
tika izveidotas zēnu kabīnēs divos no
rīta.
Pēc GVV absolvēšanas apjēdzāmies, ka bija grūti ražot mūziku tālu
prom vienam no otra. Covid laiks deva
mums iespējas atkal sanākt kopā, šoreiz virtuāli, lai ieskaņotu dziesmas un
filmētu mūzikas video priekš dažādām
virtuālām sanāksmēm.“
Trejdeviņnieku ar humoru apveltītajam a cappella sniegumam uz karstām pēdām sekoja muzikāls pretstats,
instrumentālistu un vokālistu bagātais
kamermūzikas un vokāli simfonis-

latviešu solistus, piedalījās vietējie
Metropoles Simfoniskais orķestris
(MSO) un pasaules līmeņa, daudzkārt
apbalvota kormūzikas organizācija
VocalEssence. Kamermūzikas daļā
atskaņoja dzelzs inventāra komponistus (divi Mediņi, Dārziņš), padomju/
trimdas ēras komponistus (Plakidi,
Kalēju, Riekstiņu, Kuprisu, Ķeniņu),
kā arī 1991. g. dzimušo Leonīdu Lobrevu. Koncerta universālais balsts –
Rūdolfs Ozoliņš visos gabalos spēlēja
klavieres, izceļot pēc kārtas vijolnieces Aiju Reķi, Silviju Grendzi, Unu
Toni; flautisti Ilonu Kudiņu; trompetistu Benjamiņu Aļļi un Annijas
Dziesmas Teteres Mirdzas dziesmu
no Jāzepa Mediņa operas Vaidelote.
Simfoniskajā daļā MSO atskaņoja Vītola svītu Dārgakmeņi, Kalsona Kāzu
dziesmas, bet ar VocalEssence līdzdalību arī Aldiņa kantāti Pavasara cikls.
Šajā ar notikumiem pārblīvētajā
dienā sekoja jaundeju skate, respektīvi, konkurss, kurā katrs apmeklētājs
saņēma balsošanas zīmi, ar kuru ietekmēt iznākumu. Konkurss notika
slavenajā Ficdžeralda teātrī, no kuras
ilgus gadus izskanēja dzīvajā radio
pārraide Prairie Home Companion.
Pats teātris atgādina visvecākos Brodveja teātrus ar milzīgi stāvu kāpšanu
līdz augstākajām sēdvietām un pamatīgi apsūbējušu zeltījumu. Pilnīgā
tumsā kāpām līdz pašai augšai, kur
satiksme nemitējās, jo ar katru jauno
deju kāda kopa no turienes kāpa lejā,
kamēr iepriekš nodejojušā kāpa atkal
augšā. Konkursu kategorijās iekļāvās
noteiktu pāru skaitu un neierobežotu
pāru skaitu dejas; bērnu un meiteņu
dejas (bet ne zēnu vai vīru) un skatuves dejas. Konkursā piedalījās vairākums deju kopu no Latvijas, ar savu
kādreiz mazliet pusbaletisko stilu, bet
no vecās trimdas piedalījās Ņujorka,
Losandželosa, Milvoki un ārpus konkursa – Indianapole. (Taču, kā novērots arī Priedaines Jāņos, ņujorkieši
meitenēm vieglā formā jau ieviesuši
atsevišķas graciozi izstieptu roku un
kāju kustības.)
Svētku vakara izklaides programmas bija īpaši izdevušās. Protams,
cūku bēres kā pirmās... Tad sekoja kabarē, t.i., Vakars bez Jura Kronberga,
kas pulcēja šī priekšlaicīgi aizgājušā
Zviedrijas trimdas dzejnieka, mūziķa,
asprāša Jura Kronberga draugus un
darbu cienītājus no abpus okeāna un
savā laikā – abpus dzelzs priekškara.
Sanākušie lielā mērā visi viņu pazina, un līdz ar to vakars noritēja pietuvināti intīmā noskaņojumā. Korijs
Maklauds kā konferensjē, JRT aktiera Kaspara Znotiņa nolasītais Jura
dzejolis par tvītošanu, Māras Pelēces
Trimda dimd filmas fragments Saules
brāļi un Dundurs, kam sekoja latviskotais Boba Dilana Reiz agrā rītā un
vēl virkne citu dziesmu, Stokholmas
spēlmaņu izpildījumā.
Dzejoļus lasīja Arnolds Kārk-

Māra Ast, bet pēc starpbrīža grupas
Dundura laikmetu nomainīja Prusaku ansamblis, Akača izpildījumā. Pēc
Lara Krēsliņa nolasītā izvilkuma no
Kronberga poēmas Ņujorka, parādījās
video montāža ar Jura uzņēmumiem
no tā laika Ņujorkas. Mainošo laikmetu, kas ieviesa arī Kronberga dzīvē
izmaiņas, simboliski iemiesoja no Latvijas uz Vāciju (un arī ASV) atceļojusī
dziedātāja Larisa Mondrusa. Viņas
grāvējus ar Jura tekstiem un Adam
Zahl mūziku izcili sniedza Minesotas
vietējā latviete, Ņujorkas teātra pasaulē pazīstamā dramatiskā aktrise Laila
Robiņa, kas izrādās arī izcili dzied.
Spīguļojošs, apžņaugts vakartērps,
bravūrīgais pacilātības stils – atdarinājums bija perfekts. No publikas skanēja ovācijas gan Lailai Robiņai, gan
atminoties pašas Larisas fenomenu.
Vakaram noslēdzoties, animācijas pavadībā Kristaps Pelēcis nolasīja Jura
bērna dzejoli Mākoņi debesīs, kam sekoja, Pērkona variantā, Kronberga slavenais dzejolis Kamēr es tevi mīlēju;
vēl filmiņa un, lai piemēroti noslēgtos
vakars, – Stokholmas spēlmaņi, spēlējot dziesmas no Prusaku ansambļa
repertuāra.
St. Paulā nākošais rīts pienāca
par godu pavisam citai pilsētai, jo
darbīgie gariņi, kas stāv aiz Pasaules Latviešu Mākslas Centra Cēsīs,
bija sarīkojuši kafijas rītu šī centra un
šīs pilsētas daudzināšanai. Un ir ko
daudzināt, jo, sākot no burtiski nekā,
šodien Cēsis var lepoties ar izcilu
trimdas latviešu mākslai veltītu izstāžu zāli, kuru papildina pētniecības
centrs un darbu glabāšanai piemērotas telpas. Vijas Zuntakas Bērziņas
vadībā, ar mecenātes Gunas Mundheimas atbalstu un Cēsu pašvaldības noslieci sadarboties, nevis šķēršļus likt, ir radusies pilnīgi jauna, ar
valsts nozīmi, mākslas iestāde. Par šo
darbu Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis pasniedza abām dāmām
Latvijas Republikas Atzinības rakstu.
Mūsu visu atzinību arī pelnījusi Latvian Shipping Lines pārstāve Anita
Bataraga, kas uzrunāja klātesošos,
lai nepieļauj latviešu kultūras objektiem iet zudumā, kad mantinieki, kas
tos nepazīst vai nenovērtē, vēlas tos
likvidēt. Tādos gadījumos lūgums
kontaktēt Anitu, kas var saorganizēt
glābšanas vienību.
Izcilā Jaunā Rīgas teātra aktiera
Kaspars Znotiņa, sadarbībā ar Sanfrancisko Jauno teātri un tās aktieriem, Dziesmu svētkos divās Anšlavs
un Veronika izrādēs pēc Raimonda
Staprāna lugas motīviem nospēlējis
lakonisko Anšlavu Eglīti. Ar minimālām Lindas Treijas skatuves dekorācijām simboliski tiek parādīta Eglīša
un sievas gleznotājas Veronikas Janelsiņas attiecību vēsture, izspēlēta
uz trimdinieku svešās zemes fona.
Turpinājums 10. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

10. lpp.

Piektdien, 2022. gada 29. jūlijā

... Minesotas Dziesmu svētkiem

Tautas deju lieluzvedums.

Rakstnieku rīts. No kreisās: Laris Krēsliņš, Korijs Makloud, Vilis Inde.
mūzikas aparatūru apkrautai skatuvei priekšā saspiedušies stāv jaunieši,
balkona sēdekļos zviln viņu vecāku
paaudze, vienaudži ar pirmās grupas,
kas uzstāsies, muzikantiem. Tas viss
piestāv pie lietas, jo rokmūziku spēlēt
ieradušies gan vakardienas latviešu
grupa Akacis, gan šodienas grupa no
Latvijas – Astro’n’out, kā arī DJs AIVA.
Akača dibinātāji – ģitāristi Gatis Gaujenieks un Jānis Abens, un
vēlāk grupai pievienojušais Arnolds
Kārklis, ieradās no Latvijas. Cits dibinātājs – Mārtiņš Strauss (taustiņinstrumenti) kopā ar Daini Romanu
(saksofons) ir vietējie, bet no Latvijas
pieaicinātais Mārtiņš Linde bungas
spēlēja, grupai pieminot mūžībā aizgājušo dibinātāju-bundzinieku Aivaru Šmitu. Spēlējot publikai dziesmas,
kas pazīstamas jau kopš grupas iesākuma 1977. gadā, ģitāristi Gaujenieks
un Abens ieturēja nosvērtu stāju, Abenam īpaši atgādinot mierpilnu akmenī
kaltu bezizteiksmīgu tēlu. Viņu vietā,
kā driģenes saēdies, stāstīja, dziedāja, ārdījās jaunākais kolēģis Arnolds
Kārklis, kurš uz skatuves iemiesoja
rok’n’roleram paredzēto imidžu. Īpaši
pieaicinātā Laura Padega-Zāmura
ar vijolspēli papildināja mūziku, un
kopā ar Lailu Medni piebalsoja piedziedājumos. Labās, vecās dziesmas,
latviskā roka celmlauži toreizējiem
jauniešiem, tagad uzdzen patīkamu
nostalģiju.

Šodienas jauniešiem nav trūcis
savas paaudzes mūzika latviešu valodā. Astro’n’out gadījumā, īpaši dziedātājas Māras Upmanes-Holšteinas
personā un kustībās, uz estrādes izpaužas laikmetīgs, starptautisks stils,
kas universāli vismaz daļēji atvasināts
no hip hopa un vispārējās melno mūzikas kultūras, ar personīgās atbrīvotības vēstījumu, bet latviešu valodā.
Kopā ar saviem izstrumentālistiem
(ģitāras Juris Kalniņš un Mārtiņš
Elerts, basģitāra Toms Poišs, bungas
Mārtiņš Miļevskis) Māra sajūsmināja
savu jauniešu publiku, kas pie skatuves drūzmējās, dejoja, dziedāja līdzi.
Nevarēja nepamanīt, ka viņai taisni
priekšā sarindojās vismaz deviņi jaunskungi, nobīdot malā meitenes, kas
parasti ieņem šīs pirmās vietas pie
rok-n-rola skatuvēm. Žēl gan, puiši,
ka vēlāk Māra publiku iepazīstināja
arī ar savu vīru!
Vakars noslēdzās ap diviem ar dīdžeja AI-VA sniegumu, bet to šī rakstītāja vairs nejaudāja piedzīvot...
Svētdienas rītā kļuva skaidrs, ka
Dziesmu svētki nav iztikuši bez pandēmijas izplatīšanās. Ilzei Kļaviņai,
saslimstot turpat uz vietas ar kovidu,
atcēla Dievturu daudzinājumu, taču
tajā pašā Landmark centrā, skaistajā, stiklotajā zālē notika cilvēku pilns
dievkalpojums, Arhibīskapei Laumai Zušēvicai sprediķojot un pieTurpinājums 11. lpp.
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Būdami jau Latvijas laikā ievērojamas personības, iespējams, ka īpaši
pats Eglītis izjutis sava statusa zaudēšanu; iespējams arī, ka, neskatoties
uz viņa daudzo romānu aprakstu izvirdumiem, viņš patiešām bijis mazrunīgs un ietiepīgs. Pati izrāde vēsta
daudz ar nelieliem, bet simboliskiem
līdzekļiem, tā atstājot šo skatītāju ar
neatrisinātiem jautājumiem un vēlmi,
piemēram, nopratināt Znotiņu par to,
ko gatavojoties lomai, izpētījis par
Eglīti. Eglīša – autora vārdu lavīnas
mani kā lasītāju dažādos vecumos,
gan aizrāvušas (jaunībā, piemēram
Līgavu mednieki vai Homo novus),
gan vēlākos gados, iepazinušai Latviju (Pansija pilī) apliecinājums, ka dažas tautas rakstura iezīmes sniedzas
senāk pagātnē, nekā padomju laiki).
Kaspar Znotiņ, gaidu sarunu!
Tautas deju Lieluzvedums – vistīrākā tautas prieka izteiksme – saliedē
visas paaudzes ar uzsvaru uz jaunības līksmi un nenogurstošu enerģiju.
Pēc sirsnīgi eksaltēta iesākuma (deju
kopu iepazīstināšana, karogu svinīgā
ienešana, abu valstu himnas), iesākas
ceļojums pa Latviju, pa novadiem,
virzoties no Vidzemes uz Kurzemi, tad pēc maza starpbrīža jaundeju konkursa uzvarētājiem, tālāk uz
Zemgali (pirmrindniece ar deviņām
dejām), tad vēl uz Latgali. Skaisti
dejotāji, skaisti tautas tērpi, skanīgi
meldiņi un mīļi atslēgas vārdi: rotaļa,
rīb, dimd, kamoliņš, jūra, pavasaris,
sijā, kumeliņš... Astrīdai Liziņai paveicies, ka izvēlētais darbības lauks –
tautas dejas – sniedzas nākotnē nevis
skatās pagātnē, ko nodrošina dejotāju
visumā jaunie gadi. Liels darbs – organizējot, liels gandarījums par rezultātu – tīrā manta, dejas un vēl dejas, nekā cita.
Jau trešajai izcilajai vakara programmai pienākot, gan jaunu, gan ne
vairs tik jaunu cilvēku bari vēlā nakts
stundā soļo uz pareizi izvēlētu zāli,
vecā noplukušā teātrī, kura tapetes
un apzeltījums nolupis un kādreizējie samta sēdekļi izdiluši, mazliet atgādinot tādu Blade Runner vidi. Ar
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Kopkoru koncerts.

Skats no koristu puses uz publiku.
galdiem apmēram līdzīgā skaitā pievienojās dažādu latviešu organizāciju galdi, starp tiem starptautiskās un
valsts līmeņa lielorganizācijas, arī
pilsētu vietējās biedrības. Bet savas
šaurās specifikas dēļ, apbrīnu izraisīja un visus sita pušu SLGA – Sietlas
Latviešu golfa apvienība!

vecākai gaumei augšā, bet jauniešiem – lejā. Dzīve ballē sita augstu
vilni, tiktāl, ka nākošajā rītā uz letes, kur izliktas pazaudētās mantas,
var atrast tādas nepieciešamības, kā
piemēram, viens pāris šiku dizainera balles kurpju (Nepamanīji, ka nav
vairs apavu?); trīs pārus brilles (Varēji
visu saredzēt?); mašīnas atslēga (Spēji
Kopkoru koncerts
aizbraukt mājās?). Paēdušiem gardas
Svētdienas pēcpusdiena – Kop- brokastis džeza un dzejas pavadījumā,
koru koncerts! Vēsturiskais iemesls, bija laiks doties mājup...
kāpēc vispār pastāv tāda lieta kā
Dziesmu svētki. Tauta, kurai izvei- 2022. g. Minesotas Dziesmu
dojies miljons tautas dziesmu, tauta, svētku statistika:
kurai jādzied, priekos un bēdās uztuKopkoris 500 koristu; Tautas deju
rot dzīvu un tālāk attīstot pašas uni- Lieluzvedums, apm., 600 dejotāju. Vēl
kālo kultūru. Vēlētos, lai šis koncerts ar mūziķiem, aktieriem... utt., viss
kā spēcīgs monolīts priekšnesums, kopā vismaz – 1200 aktīvo dalībnieku.
līdzinātos Tautas deju LieluzveduApmeklētaji – apmēram 3000.
mam – tīrā manta, kora dziesmas un Vispopulārākais sarīkojums – tautas
nekā cita, ar iespēju pilno koncerta dejas, 2000 skatītāju, 600 dalībnieku.
laiku veltīt tikai dziesmām, zelta in- Kopkoru koncerts – ap 1500 apmeklēventāram tāpat kā jauninājumiem. tāju. Cūku bēres/zaļumballe – izpārVara koriem! Koncerta pirmā daļa dota,1000 cilvēku. Svētku balle – 1200
atbilda šādam modelim, bet Kopkoru cilvēku.
koncerta otrajā daļā jau spiedās iekšā
Izdevumi pārsniedz $700 000, padivos iepriekšējos koncertos dzirdēti teicoties sponsoriem un atbalstītājiem,
vokālie un instrumentālie solisti, tei- paredz atlikumu!
cēji un goda runājošās galvas. Pārāk
Sandra Milevska
izraibināta programma uz beigām,
Laikrakstam „Latvietis“
kas noplicināja iesākuma pacēlumu,
kuru radīja tīrais, viengabalainais ko- * https://www.instagram.com/
radziesmu izpildījums.
trejdevinimuzika/?hl=en.
Vakara balle divos stāvos mazliet
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daloties arī prāvestei Dairai Cilnei
un luterāņu mācītājiem Ilzei Larsen,
Jānim Ginteram un Aivai Rozenbergai-Drummond, latviešu katoļu draudzi pārstāvošajam Jānim Dimantam,
un vietējās draudzes ansamblim Mineapoles Dvēsele.
Turpat arī sekoja Rakstnieku
cēliens, kura rīkotāja, ar kovidu
Bostonā palikusī Sarma Muižniece-Liepiņa, iztrūkstot kopā ar otru
bostonieti Maiju Meirāni, nodeva
savu dzeju lasīt savam atvietotājam
Korijam Makloudam. Īpaši žēl bija
nesatikt Maiju Meirāni, kas savā personā iemieso tik ļoti nepieciešamo
saikni starp visvecāko trimdas paaudzi un jaunākajiem pēcnācējiem,
kāds bija, piemēram, pirmais dzejas
lasītājs Laris Krēsliņš, kas šo svētku kulminācijā – Kopkora koncertā
saņēma Andra Ritmaņa Radošās nākotnes piemiņas balvu. Apsveicam!
Nākošais autors drīzāk stāstīja par
sevi, dzīvi nomaļā Teksasas tuksnesī,
grāmatu tulkošanu t.sk. Raiņa Zelta
Zirgu, savu pievēršanos latvietībai.
Zīmīgi, ka viņa stends tirdziņā varēja
lepoties ar oriģinālām Vijas Celmiņas grafikām, ja gadījumā kādam ievajadzētos par kādiem pieciem cipariem iegādāties darbiņu!
Pēdējais rakstnieks izpelnījās īpašu interesi. It kā nekur nepamanīts
vietējās sabiedrības pārstāvis, jauns,
ar stāju un ar labu pašapgūtu latviešu
valodu Stefans Brūvelis pārsteidza
ar to, ka rakstot savu grāmatu Social
Class and Caste: A Study of Ethnicity
in Colonial Latvia and Race in America, kā vēsturnieks-amatieris, esot
izbūries cauri, burtiski izlasot katru
lapu, visiem Daugavas vēstures sērijas kapitālajiem izdevumiem! Viņa
darbs apgāžot daudzas apsūnojušas
pašsaprotamības. Un pateicība Stefanam, ka norādīja uz vēl viena autora
klātbūtni, stratēģa Lūkasa Milevska,
kura Latviešu fonda atbalstīto Baltijas aizsardzības pētījuma tulkojumu
uz latviešu valodu Rietumu austrumi,
Stefans jau bija iegādājies. Attiecībā
uz pašu tirdziņu, likās, ka tirgotāju
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In memoriam

Georgam Andrejevam dāvātais laiks – deviņi gadu desmiti

Georgs Andrejevs
30.10.1932.–16.07.2022.
Ārstam Georgam Andrejevam
liktenis bija dāvājis deviņus gadu
desmitus. Par šo dāvanu mēs visi,
kas zinājām profesoru, un arī tie, kas
personīgi viņu nepazina, varam būt
pateicīgi, jo pasaules telpā Georgs
Andrejevs vairoja labo, cēlo, cilvēcisko. Viņa devumu ne tikai anestezioloģijā, bet vispār medicīnā, nevar
pārvērtēt. Viņa personības devumu
Latvijas sabiedrības ētisko pamatu
stiprināšanā vēl neesam izmantojuši.
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība
ir patiesi lepna, ka Georgs Andrejevs
daudzus gadus bija arī LĀZA biedrs.
2018. gada 30. oktobrī Georgs
Andrejevs, atzīmējot savu 86. dzimšanas dienu, dāvāja mums savu grāmatu
Man dāvātais laiks, ko klajā laida izdevniecība Zvaigzne ABC. 1300 lapaspusēs ir iegūlis tik daudziem zināmā
anesteziologa, pedagoga, politiķa, diplomāta un godavīra dzīves ceļš. Viņa

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Likās, teju vai viss sasmacis. Biruta
Baumane parādīja savās gleznās, īpaši
agrīnajās, pēckara gadu tautas noskaņojumu, vispārējo atmosfēru. Kā es
to agrāk nebiju pamanījis? Bija jāpaiet
laikam, pašam jākļūst redzīgam, jūtīgam? Kā latvieši teiktu, krievam bija
jāiebrūk Ukrainā, lai acis kļūtu redzīgākas, pazustu uzspiestā migliņa, kas
aizslēpa patiesību.
Skatījos izstādi un priecājos par
teātrim vai cirkam veltītām figurālām
kompozīcijām. Un cik dziļas tagad
šķiet Vizmas Belševicas, Voldemāra
Zandberga, Rūdolfa Heimrāta ģīmetnes. Tāpat pašportreti, kuri brīžiem
liekas pārlieku atklāti, nekautrējoties
par sevi bilst īstenību, kas neliekas tik
salda un patīkama, kā varētu šķist.
Biruta Baumane bieži gleznoja
lauku cilvēkus un zvejniekus. Nekad
tie nebija komunisma cēlāji, bet smagā
darbā rūdīti vīri un sievas, jūras vēji

skolotie ārsti tagad strādā daudzviet
pasaulē un noteikti ne vienu reizi vien
ar pateicību piemin savu skolotāju.
Georgs un Anita Andrejevi ir izveidojuši stipendiju, ko aprūpē Vītolu
Fonds. Medicīnā pavadīti vairāk nekā
30 gadi – no studenta un ātrās medicīnas palīdzības feldšera, ārsta, nodaļas
vadītāja, augstskolas pasniedzēja –
asistenta, docenta un profesora, katedras vadītāja līdz Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim. Atmodas
laikā Georgs Andrejevs aktīvi iesaistījās Tautas frontes aktivitātēs, bijis
Latvijas Augstākās Padomes deputāts
un balsojis par 1990. gada 4. maija
Neatkarības deklarāciju. Viņš bijis
atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs,
Latvijas vēstnieks Kanādā, Eiropas
Padomē Strasbūrā, bijis Eiropas Parlamenta deputāts. Esot pensijā, Georgs
Andrejevs veica sabiedrisku darbu kā
Ārlietu ministrijas goda vēstnieks, kā
viens no sabiedriskās organizācijas
Meierovica biedrība par progresīvām
pārmaiņām dibinātājiem.
Domāju, ka nav tāda ārsta, kuram ziņa, ka Georgs Andrejevs devies mūžības ceļos, neiekristu sirdī kā
asa sāpe. Vissiltākie līdzjūtības vārdi
Anitai Andrejevai un visai ģimenei,
un vienlaikus arī liela pateicība, jo
Georgs Andrejevs bija tik cieši saistīts ar savējiem, ka visi, kas izjuta viņa
klātbūtni, vienlaikus juta arī viņa ģimenes atbalstu.

ris 2022. gada 16. jūlijā) bija Latvijas
ārsts, diplomāts un politiķis. Latvijas
Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
Dzimis Tukumā. 1948. gadā ar
izcilību beidzis Tukuma sākumskolu un 1952. gadā Tukuma 1. vidusskolu. Pēc tam izvēlējies studēt medicīnu. 1953. gadā absolvēja RMI,
kur ieguva doktora grādu medicīnā.
1959. gadā absolvēja ārstu kvalifikācijas fakultāti Maskavas Centrālajā ārstu kvalifikācijas institūtā.
Pēc tam no 1961. līdz 1984. gadam
turpināja studijas anestezioloģijā un
intensīvās terapijas medicīnā (Maskavā, Ļeņingradā, Kijivā un Vīnē).
1964. ieguvis maģistra grādu medicīnā, 1972. gadā kļuva par Medicīnas zinātnes doktoru. 1991. gadā
viņam piešķirts habilitētā doktora
(habil. medicinae doctoris) grāds.
No 1995. gada Anesteziologu karaliskās koledžas (Apvienotā Karaliste) ievēlēts biedrs. No 1996. gada
Eiropas Anesteziologu Akadēmijas
biedrs un no 1997. gada Vācu Anesteziologu sabiedrības biedrs.
Darbība politikā. 1990. gadā tika
ievēlēts Augstākajā padomē no LTF
saraksta. Balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu 1990. un 1991. gados. Bija Ārlietu ministrs Ivara Godmaņa pirmajā valdībā. 1993. gadā
ievēlēts 5. Saeimā. Bija Valda Birkava
valdībā. No 1995. līdz 1998. gadam
bija vēstnieks Kanādā. No 1998. līdz
2004. gadam bija Latvijas vēstnieks
Īss Georga Andrejeva dzīves
Eiropas Padomē. Miris 2022. gada
gājums, ko var lasīt arī wikipedia.lv 16. jūlijā.
Georgs
Andrejevs
(dzimis
Kamena Kaidaka,
1932. gada 30. oktobrī Tukumā, miLĀZA biroja vadītāja Latvijā
viņus stiprinājuši un rūdījuši. Viņi nedomāja par cēlām lietām, viņi veica
savu pienākumu, tādēļ plecos sagūlis
nogurums un mirklīgs nespēks. Biruta
Baumane gleznoja dzīvi bez piekrāsošanas un izskaistināšanas. Pat tad, ja
attēloja sieviešu aktus, viss bija par
vienu – par dzīvi.
Apstaigājot izstādi un vai ik sekundi atceroties karu Ukrainā, jāse-

cina viens – Biruta Baumane nekad
nelocījās, nepadevās konjunktūrai,
politiski izdevīgiem žestiem. Viņa stāvēja kā zvejnieki taisnu muguru, lai arī
kādi vēji pūš, lai cik tas būtu izdevīgi
vai ne. Būtiskais ir pateikt taisnību par
laiku, kurā viņa (un mēs) dzīvoja. Viņa
neliekuļoja un ieguva skatītāju cieņu.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Lasītājas vēstule

Lai nepietrūkst saules, mani lieliskie!
Nu jau atkal ir, bet
vēl pirms nedēļas lietus
dienas vien bija. Jūlijā
tas galīgi neder. Sabūvēju tik daudz visādu
plānu, bet, kā saka, dzīve nāk ar savām korekcijām, un tad tu neko.
Ļoti gaidīju ciemos savu draudzeni no tālās Austrālijas Skaidrīti Agulēviču un prātoju, kur visur mēs nu
brauksim un ko visu piedzīvosim. Jo
viņa mani Austrālijā uzņēma karaliski, diez vai katrs rads tā prastu. Tad
nu man gribējās sniegt to pašu pretī,
turklāt pierādot un parādot, cik Latvija krāšņa, sevišķi vasarā, kad apkārt
tik sulīgs zaļums visās toņkārtās,
kādas smaržas un ogu bagātība, bet
galvenais – cik te daudz brīnišķīgu
cilvēku. Bet nekas daudz no tā nesanāca, jo viņa ir amatpersona. Ārlietu Ministrija diasporas organizāciju
vadītājiem vasarās organizē visādas
sanāksmes, tikšanās, konferences,
apspriedes plašākā un šaurākā lokā,
pieņemšanas utt. Turklāt tuvojas vēlēšanas, tātad arī partijas ir ļoti ieinteresētas pierādīt sevi, pat uzprasīties
ciemos, lai pārliecinātu balsot par
viņiem. Skaidrītes darba grafiks izrādījās tik blīvs, ka izrāvu viņu tikai
uz pāris dienām cilvēcīgai atpūtai un
mazam ceļojumam.
Pēc Skaidrītes vēlēšanās devāmies uz Kolkasragu, lai apskatītos,
kas tur noticis pēc pavasara vētrām,
nopeldētos Mazjūrā un Lielajā, pa
ceļam pabaudītu krodziņus, kādu
viesu namu, arī šur tur ieciemotos.
Ņēmām līdzi manu draudzeni Antu
Bušu, manu kādreizējo darba biedreni Latvijas Radio un vēlāk Gunta
Ulmaņa preses sekretāri, un tad jau
sarunas sprēgāja vienā gabalā. Ko
tik neizrunājām! Taču Skaidrīti visvairāk interesēja, ko mēs domājam
par politiskajām partijām, par konkrētiem politiķiem. Te nu jāatzīst,
ka izrādījās, – ne es, ne Anta neko
daudz nedomājam, pareizāk, neesam
sākušas domāt, ja jautājums ir tieši – par ko balsot. Pēc paraduma un
kādreizējās nepieciešamības gan politiskajiem procesiem līdzi sekojam,
varam izstāstīt, kādi ir katras partijas labie vai sliktie darbi, kuri politiķi paši cienījamākie, mūsuprāt, bet
kuri īsti hameleoni un paļauties uz
viņiem nevar, kādas korekcijas ienesis karš Ukrainā, krasi sadalot Latvijas krievus mūsējos un ienaidniekos.
Esam pilnīgi par Tatjanas Ždanokas Krievu savienības aizliegšanu
un priecājamies, ka Saskaņa sākusi
attīrīties no sārņiem. Vispār Krievijas agresija precīzi iezīmējusi, kurš
ir kurā pusē, tas ir redzams nešaubīgi. Šis ir mirklis, kad ir iespējams

nelojālajiem Latvijas iedzīvotājiem
piedāvāt atgriezties savā etniskajā
dzimtenē, ja te viss tik ļoti nepatīk,
par ko visai atklāti šobrīd ierunājas arī plašsaziņas līdzekļi. Esam
piesardzīgas, runājot par Krievijas
krieviem, kas pašreiz meklē patvērumu no savas valsts represijām. Nu,
nevajag mums vēl kādus raidījumus
krievu valodā, pat ja pirmajā brīdī
liekas, ka saturs ir mums draudzīgs.
Vienkārši tāpēc, ka krievu valodas
Latvijā ir par daudz.
Ar latviskajām partijām nav tik
vienkārši. Katrai ir savi plusi un mīnusi. Sver nu! Katram vēlētājam jāizšķiras, kurš aspekts partijas darbībā
viņam ir svarīgāks par citiem, kas varbūt nav tik pozitīvi. Netīros pleķīšus
var atrast visiem. Nospriedām, ka tagad gan ciešāk jāpievēršas katras partijas analīzei un tad augusta nogalē vai
septembrī jāsarīko mūsu ielas meiteņu
konference par izšķiršanos vēlēšanās.
Jo tas, ka jāiet balsot un neder aizbildinājums, ka nav par ko, ir pilnīgi
skaidrs.
Garāmbraucot ieciemojāmies pie
sabiedrībā labi pazīstamiem cilvēkiem, kurus arī mēs katra atsevišķi
pazīstam. Viņiem Lapmežciemā pieder vasarnīca. Ko nu vasarnīca, –
kāpās uz hektāra zemes veseli seši
kārtīgi uzbūvēti nami. Līdzīgi, bet
ne vienādi. Skaists ansamblis. Pašiem un katrai bērnu ģimenei savs
miteklis. Ko šobrīd neizmanto savējie, tur iemitināti ukraiņi. To, ka
kāpās, uzreiz vis nepateiksi, jo visapkārt skaisti kopts zālājs, rožu dobes, strūklakas, pat dīķītis ar visādu
krāsu ūdensrozēm. Pie tā neliela terase, kur padzeram kafiju ar kūku.
Elpa aizraujas, uz visu šo skatoties,
sevišķi, kad pacel acis un pāri rūpīgi apcirptajam dzīvžogam redzi
jūru. Man ir gadījies pabūt ļoti bagātu cilvēku mājās, kur katra lietiņa
pārdomāta un pati labākā, kādu vien
var atrast. Tomēr tik gaumīgu, elegantu un katrā vissīkākajā detaļā saskaņotu īpašumu redzu pirmo reizi.
Jūs daudz braukājat apkārt, – saka
saimnieks, – vai ir kāds īpašums,
ko mums derētu redzēt? Atbildu, ka
pēc visa nupat skatītā nav viegli ko
līdzvērtīgu atcerēties. Saimniekam
to dzirdēt acīmredzami ir patīkami.
Tomēr par vienu savrupmāju Neretas
pusē ieminamies. Savulaik tas mūs
pārsteidza ar apbrīnojamu iekļaušanos apkārtējā vidē. Te valda pavisam
cits princips – rozes zied par spīti nedzīvajai kāpu smiltij apakšā.
Par vētras sastrādāto Kolkasragā
biju dzirdējusi ziņās, taču redzēt to
visu savām acīm ir pavisam kas cits.
Šī gada februāra beigās Baltijas jūrā
bija tik pamatīgi viļņi, ka nobruci-

nāja pamatīgu krasta gabalu, pirmo
reizi te izveidojot stāvkrastu. Priedes
sagāzušās tā, ka no Mazjūras puses
nākot pa mežu, nemaz nedomā nokāpt līdz pašai jūrai. Arī Raga strēle
man izskatās pavisam citāda, nekā to
atceros pirms dažiem gadiem. Beidzot atrodam vietu, kur tiekam lejā.
Jūra ir silta, tikai jābrien liels gabals,
līdz var mesties peldus. Man vienmēr
licies, ka Mazjūra jeb Rīgas jūras līcis ir siltāks par Baltijas jūru, kas ar
pretviļņiem iezīmē vietu, kur abas
satiekas. Šī ir viena no Latvijas brīnumainajām vietām, kur vienmēr gribas piestāt. Kad dodamies atpakaļ uz
autostāvvietu, nesaģērbušās, ar drēbju pauniņu rokās, Skaidrīte nemitīgi zaudē kādu apģērba gabalu, kuru
steidzas atpakaļ pa taciņu sameklēt,
bet mēs smejamies, ka tas uz pavisam
drīzu atgriešanos.
Ir jau pievakare, kad nonākam
paredzētajā nakšņošanas vietā – Žocenes Brīvdienu mājā Green Valley.
Te ir vairāki mazi divistabu koka namiņi, no kuriem viens mūsējais. Blakus apkurināma muca, kurā nekavējamies iekārtoties uzreiz visas trīs.
Ūdens vasarīgi silts, patīkams, un
vēl burbuļus var ieslēgt. Saimniece
pamāca, ka kāpjot ārā, vajagot krāsniņā mucas sānos piemest malkas
pagalīti, lai ūdens omulīgāks. Šļakstināmies līdz pat vakariņām, kuras
mums atgādā pītā grozā. Dārzeņi un
zivis; nu iet vaļā mielošanās! Šajā
viesu namā visvairāk zobojamies par
to, ka jūra te atrodas labas pastaigas
attālumā (tā rakstīts reklāmās). Cik
garš ceļa gabals ir laba pastaiga?
Spriežam, ka kilometri četri, ja ne
visi pieci būs droši un nolemjam neizmēģināt. Bet mucā rāpjamies vēlreiz. Un atklājas, ka ūdens ir gluži
sakarsis, jo atvēlētās vienas pagales
vietā Anta piemetusi divas. Lai es
spētu izturēt, Skaidrīte gāž man uz
galvas pavisam aukstu ūdeni. Oo, tā
jau ir labāk!
Nākošajā dienā vēl vieni ciemi –
kilometrus četrus no Kandavas Antas māsasmeita Līga Vaivade-Kalnmeijere kādreizējās muižas teritorijā
ar savu ģimeni veido jaunu viesu
namu un vīna darītavu Kaimiņi. Pagājušajā gadā vīnogām bijusi pirmā
daudz maz nopietnā raža – 1 tonna.
Tapis pirmais vīns. To nogaršojam
topošajā degustācijas zālē un atzīstam par izcilu. Te viss vēl tikai top.
Ar pilnu jaudu jau darbojas vienīgi
mēbeļu cehs. Citur būvlaukumi un
sastatnes, bet saprast, kā te būs, jau
var labi. Jaunajiem, uzņēmīgajiem
cilvēkiem iet palīgā gan pašu vecāki,
gan citi radi. No sirds priecājamies,
Turpinājums 15. lpp.

14. lpp.
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Dieva mierā aizgājis

PRĀVESTS DR. JĀNIS PRIEDKALNS
Dzimis 1934. gadā 28. martā Bārbelē, Latvijā
Miris 2022. gada 14. jūnijā Adelaidē, Dienvidaustrālijā.
Kam tu lūzi, ozoliņi,
Vai nav koku lūzējiņu?
T.dz.

Viņu mīļā piemiņā paturēs Daugavas Vanagu Centrālā valde

Mūžībā aizgājis GERSICANIA Pirmo coeutus, filistrs

VISVALDIS SNIEDZE
Dzimis 1925. gada 26. februārī Rīgā, Latvijā.
Miris 2022. gada 6. jūlijā Melburnā, Austrālijā.
Sēro Korporāciju kopa Melburnā

Sit tibi terra levis

✝

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

Fil! VISVALDIS SNIEDZE (1. coetus)
Dzimis 1925. gada 26. februārī, Latvijā.
Miris 2022. gada 6. jūlijā, Melburnā.
Vieglas smiltis!

Sēro korporācija GERSICANIA

PATEICĪBA
Ģimenes vārdā izsakām lielu pateicību visiem draugiem un labvēļiem par izteikto līdzjūtību sakarā ar mūsu vīra, tēva un
vectēva Ilmāra aiziešanu viņsaulē.
It sevišķi pateicāmies māc. Guntaram Baikovam par dziļi izjustiem un mierinošiem vārdiem, izvadot Ilmāru pēdējā gaitā,
Lilitai Daenke par ērģeļu pavadījumu un Adelaides Daugavas Vanadzēm par mielasta sarūpēšanu. Pateicāmies Latvijas
goda konsulam Dienvidaustrālijā Dr. Valdim Tomanim, Adelaides Latviešu nama kooperatīvam un daudziem palīgiem,
kuri atvieglināja mūsu rūpes šajā grūtajā laikā.
Sirsnīgi arī pateicamies visiem organizāciju pārstāvjiem, kā arī Ilmāra draugiem un paziņām par piedalīšanos Ilmāra izvadīšanā ar līdzjūtības vārdiem, ziediem un ziedojumiem. Ziedojumi tiek pārsūtīti Latvijas skautu un gaidu centrālai organizācijai, īpašu projektu veicināšanai Latvijā.
							
Jolanta, Ingrīda, Marks ar ģimenēm
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Mūžībā devies mūsu biedrs

fil! ILMĀRS LŪSIS, oec., 1960 I.
Dzimis 17.11.1928., Rīgā, Latvijā.
Miris 12.06.2022., Adelaidē, Austrālijā.
LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!.

Siti tibi terra levis.

Mūžībā devies mūsu biedrs

fil! Ludvigs Keggi, phil., 1955 I.
Dzimis 12.12.1936., Rīgā, Latvijā.
Miris 6.07.2022., Varenā, Mičiganas štatā, ASV.
Izvadīšana paredzēta no Jonkeru baznīcas Ņujorkā.
Siti tibi terra levis.

Lasītājas vēstule

Turpinājums no 13. lpp.
ka būs ne tikai vēl viena sakopta
vieta Latvijā, bet atdzīvosies arī tuvākā apkārtne, jo vajadzīgi darbinieki, brauks viesi, būs pasūtījumi.
Skaidrīte jaunajiem piedāvā pieredzes apmaiņā atbraukt uz Austrāliju
pie profesionāliem vīndariem, kādi
tur ir arī latviešu vidū. Saimnieki ir
ieinteresēti, un es ļoti ceru, ka brauciens tiešām notiks.
Kamēr es tepat pa Latviju, meita devusies uz Polijas kalniem, kur
skrējēju sacensības. Atgriežas mājās pavisam sagurusi. Nav jau brīnums – vesela nedēļa pa kalniem
vien. Taču nākošajā dienā ceļabiedrs uzraksta ziņu un rosina komandu uztaisīt kovidtestu – viņam

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!.

ir pozitīvs rezultāts. Arī meitai tests
izrādās pozitīvs. Temperatūras nav,
tikai iesnas un nespēks. Hā, esam
spiestas atcerēties par kovidu, kas
strauji izplatās visā Latvijā. Meita
nu dzīvo otrajā stāvā, es pirmajā.
Lai parunātos, satiekamies ārā dārzā un ar distanci. Ēdienreizes ieturam dārzā, kas ir pat romantiski, ja
fonā nebūtu bažas, kā tas attīstīsies
tālāk, un mazliet netraucētu rūgtums par atliktu ekspedīciju kopā ar
mazdēliem uz mežu gailenes lūkot,
par neapskatīto izcilā latviešu gleznotāja Vilhelma Purvīša 150 gadu
jubilejas izstādi tepat Ogres Vēstures un mākslas muzejā un vēl virkni
citu nobrukušu ieceru.
Ko vietā? Dārzs dod pirmos gurķīšus un kabacīšus, toties šogad nav
ķiršu. Skatos uz ērkšķogu krūmu, kas

pilns ar ogām. Ko no tām? Ievārījums
būtu paprasts, manējie neēdīs. Gudroju, ko varētu pielikt klāt. Meita ierosina apelsīnus. Hmm... Nolasu 2 litrus
ogu, pielieku klāt 4 sagrieztus apelsīnus, vēl pierīvēju to miziņas, 1 kg ievārījuma cukura. Neticami, cik karaliski gards, zeltains ievārījums sanāca.
Pamēģiniet arī jūs!
Un vēl – beidzot atkal pieķēros
grāmatu lasīšanai. Kara Ukrainā
radīto nelasīšanas korķi man izsita
Tolkīna Gredzenu pavēlnieks. Kad
pirms gadiem 20 grāmata iznāca, to
lasīju, bet tagad pavisam citas sajūtas. Jo, patiešām, tumsa nāk no austrumiem.
Uz saziņu, mīļie!
Sirsnīgi – jūsu Biruta,
Ikšķilē 2022. gada 24. jūlijā
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. jūlijs
Valters, Renārs Regnārs
1897. rakstnieks, literatūrkritiķis Jānis
Eiduks.
1907. literatūrkritiķe Elza Grāvīte-Plukša.
1930. radio un preses darbiniece, laikraksta Austrālijas Latvietis redaktore
(2002. – 2007.) Brigita Liepiņa.
2007. Olaines cietumā atklāj modernu
Latvijas cietumu slimnīcu ar 200 vietām. Cietumniekus vairs nevajag vest
uz pilsētas slimnīcām medicīniskās
palīdzības sniegšanai.

31. jūlijs
Rūta, Ruta, Angelika, Sigita
1937. inženieris, sabiedrisks darbinieks Austrālijā Māris Kučers.
1952. latviešu hokejists un treneris
Helmuts Balderis.

2. augusts
Normunds, Stefans
1925. dzejniece, gleznotāja Lidija
Dombrovska.
1932. latviešu žurnālists, redaktors,
izdevējs Voldemārs Krustiņš.
1932. literatūras zinātniece, rakstniece
1. augusts
Saulcerīte Viese.
Albīns, Albīna
1944. zobārsts, sabiedriskais darbinieks
1877. mākslinieks, gleznotājs Kārlis Austrālijā, LAAJ prezidija priekšsēdis
Kalve.
(2012.-2014.) Pēteris Strazds.
1902. preses darbinieks, sabiedrisks darbinieks, Latgales studentu korporācijas
Lacuania dibinātājs Vladislavs Silandžs.
Turpinājums 16. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

Piektdien, 2022. gada 29. jūlijā

1974. Atklājas Austrālijas valdības lē- 1942. māksliniece, sabiedriska darbimums atzīt de jure Latvijas inkorporā- niece Austrālijā Dagnija Greste.
ciju PSRS sastāvā.
1952. latviešu basketbolists, treneris
3. augusts
Valdis Valters.
Augusts
4. augusts
1922. ieviests Latvijas lats Latvijas Romāns, Romualds, Romualda
5. augusts
rubļa vietā.
1897. rakstnieks Edvīns Mednis.
Osvalds, Arvils
1942. dzejnieks, publicists Arvīds 1907. militārs darbinieks, virsleitnants, 1940. Latvija tika iekļauta PSRS sastāPlaudis (īstajā vārdā Jānis Plaudis).
vada komandieris, Latviešu leģiona vā kā Latvijas Padomju Sociālistiskā
1972. hokejists Sandis Ozoliņš.
virsnieks Ernests Staņislavs Zukuļs.
Republika.
■

Datumi

Turpinājums no 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
beras Latviešu biedrības pilnsapulce Svētā Jāņa baznīcā
Downer Community Centre. Ieeja vē- Māc. Kolvins Makfersons.
Piektdien, 29. jūl., plkst. 18.00 Lai- lama par ziedojumiem. Groziņi vēlami. Svētdien, 31. jūl., plkst. 10.00 dievmīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Būs
kalpojums.
pildītas gaļas pankūkas un buljons. Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 7. aug., plkst. 10.00 dievkalVeģetāriešu variants. Dalības maksa
pojums.
$12, ieskaita vakariņas. Pieteikšanās Melburnā
Svētdien, 14. aug., plkst. 10.00 dievnepieciešama, ne vēlāk par 22. jūliju, 3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumiem kalpojums.
nosūtot īssziņu vai zvanot Intam, mob.
Melburnā mainīts laiks!
Svētrunas noskatāmas YouTube gan
0419894007. Atspirdzinājumi no bāra
Tagad to pārraida ceturtdienās no
latviešu, gan angļu valodā. Saites:
par draudzīgām cenām.
plkst.12.00 līdz plkst.13.00.
http://www.sydneylatvianchurch.org.au
Sestdien, 30. jūl., plkst.11.00 ALB
namā Pavārmākas kurss; Brita Līduma Piektdien, 29. jūl., plkst. 19.00 Kro- Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze
demonstrēs kliņģera cepšanas mākslu dziņa vakars DV mītnē.
un noslēpumus. Visi laipni aicināti. Da- Sestdien, 6. augustā, plkst.14.00 Lat- Māc. Raimonds Sokolovskis.
lības maksa $10, LAIMAS klientiem $5. viešu namā tikšanās ar LR ārlietu mi- Dievkalpojumi un Bībeles stundas
Svētdien, 31. jūl., plkst. 9.30 Tāla- nistru Edgaru Rinkeviču un Ārlietu notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnie- baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā.
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
ci diasporas jautājumos Elitu Gaveli.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. SoPiektdien, 5. aug., plkst. 18.00 tik- Svētdien, 7. aug., plkst. 11.00 DV Mel- kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
šanās ar LR ārlietu ministru Edgaru burnas nodaļas gada svētki un Vanadžu dievkalpojumiem.
Rinkēviču, LR Ārlietu ministrijas spe- 70 g. jubilejas svinības DV mītnē kopā ar
ciālo uzdevumu vēstnieci diasporas parastām vanadžu pusdienām. Pieteikties Zviedrijā
jautājumos Elitu Gaveli un LR vēst- uz pusdienām pie Koidulas 0416234758 No 29. līdz 31. jūlijam Eiropas latvienieku Austrālijā Marģeru Kramu. Lū- līdz 3. augustam. $20 no personas. IE- šu sporta festivāls Olimpiskais Lāč
dzu ierasties ne vēlāk par plkst. 17.45, VĒROT MAINĪTO DATUMU!!
plēsis „22“ šogad Zviedrijā pilsētā
lai tikšanās var iesākt laicīgi.
Sestdien, 13. aug., plkst. 16.00 Dzies- Örebro (Hallongatan 11, 694 72 Ösmota pēcpusdiena ar Ivaru Cinkusu tansjö). Pieteikšanās: https://ol2022.
Adelaides Sv. Pētera draudze
Latviešu namā.
paperform.co. Jautājumi lacplesis@
Svētdien, 7. augustā, plkst.11.00
eiropasjauniesi.lv
9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; diev- Melburnas latv. ev. lut. draudze
2. - 14. aug., otrd. - svētd., plkst.11.00 –
kalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkal17.00 Vernisāža 2. aug. Laipni lūgti uz
pojuma paredzēts draudzes dāmu ko- Pertā
mākslas izstādi Galleri Panncentralen
mitejas rīkotais kafijas galds.
Piektdien, 5. aug., plkst.13.00 Vana- Chamottevägen 5, Gustavsbergā! https://
džu pusdienas. Visi laipni gaidīti. Pus- www.lasmaneart.se/
Brisbanē
dienu cena $20. Lūdzu pieteikties pie
Latvijā
Svētdien, 7. aug., plkst.13.00 sanāks- Anitas 0403878057 ar SMS.
me Latviešu nama bibliotēkā aprunāt
Sestdien, 30. jūlijā, plkst. 19.00 MaLasīsim latviski pulciņa veidošanu.
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze zajā Mežotnes pilī izskanēs tradicioSestdien, 13. aug., plkst.12.00 Rum- Māc. Gunis Balodis.
nālais Pētera Vaska fonda koncerts
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus- Svētdien, 7. aug., plkst. 10.30 ZOOM Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne.
diena Latviešu namā. Maksa $10.
dievkalpojums.
Svētdien, 31. jūlijā, plkst.17.00 Cēsu
Pils parka estrādē muzikāls uzvedums
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze Sidnejā
par Raimonda Paula jaunību Leģendas
Otrdien, 2. aug., plkst. 13.00 Zolīte dzimšana.
Goldkostā
Latviešu namā.
Piektdien, 12. aug., plkst. 22.00 konZoom tikšanās neklātienē katra mē- Ceturtdien, 4. aug., plkst. 12.00 Ce- certuzveduma KAUPĒN, MANS MĪneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. turtdienas pusdienas Latviešu namā. ĻAIS vasaras brīvdabas nakts izrāde
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai, Siguldas pilsdrupu estrādē. Jāņa Lūsēkatras tikšanā.
zvanot 0425392988.
na un Māras Zālītes rokoperu uz skatuSestdien, 6. aug., plkst.12.00 pusdie- ves izdzīvo 35 mūzikas profesionāļi. ■
Kanberā
nas DV namā
Svētdien, 31. jūl., plkst. 14.00 Downer Piektdien, 12. aug., plkst. 11.00 SeCommunity Centre informācija par bal- nioru saiets Latviešu namā.
sošanu 14. Saeimas vēlēšanās. Pārrunā- Sestdien, 13. aug., plkst. 13.30 Sidsim iespējas, atbildēsim uz jautājumiem. nejas Latviešu biedrības gadskārtējā Eiropas Centrālās bankas atsauces
Būs izpalīdzība arī angliski. Ieeja vēla- pilnsapulce Latviešu namā.
kurss 28. jūlijā.
ma par ziedojumiem. Groziņi vēlami.
€1 = 1,45350 AUD €1 = 1,61720 NZD
Svētdien, 14. aug., plkst. 14.00 Kan- Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, €1 = 0,83586 GBP €1 = 1,01220 USD

Adelaidē

Eiro kurss

