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Biedrībām 60 gadi!
Jubilejas svin Adelaidē un Melburnā
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No kreisās: MLB ilggadējā valdes priekšsēdētāja Eva 
Brennere, patreizējā priekšsēdētāja Iveta Laine.

No kreisās: ALB valdes priekšsēdētājs 
Bruno Krūmiņš, vienīgais dzīvi paliku-
šais ALB dibinātājs, Gunārs Matisons.

Svinētāji Adelaidē pieņemšanā pēc akta pie kliņģera.
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MLB bērnu dārzs „Daina“.
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Svētdien, 31. maijā Adelaides Latviešu biedrība un Melburnas Latviešu 
biedrība abas vienlaicīgi svinēja savas 60 gadadienas.

Melburnā ilggadējā MLB valdes priekšsēdētāja Eva Brennere saņēma bied-
rības Goda zīmi zeltā, pirmo reizi, kad tāda tiek piešķirta.

Nākamā laikrakstā sniegsim pilnīgāku reportāžu par abiem sarīkojumiem. 
Šoreiz publicējam ALB priekšsēdētāja Bruno Krūmiņa aprakstu par ALB vēs-
turi, un Evas Brenneres stāstījumu par MLB vēsturi. Viņī arī katrs sniedza ru-
nas attiecīgajos sarīkojumos. Fotogrāfijas arī būs redzamas laikraksta Latvietis 
tīmekļa vietnes galerijā.

Adelaidē muzikālā daļā uzstājās trio: Imants Larsens (vijole), Juris Ezegailis 
(alts), Jānis Laurs (čells), kā arī Mariatviles (Marryatville) Vidusskolas koris 
diriģenta Alda Sila vadībā.

Melburnā priekšnesumus sniedza MLB bērnu dārzs Daina, MLB Dauga-
vas skola, MLB jaunatnes mūzikas nozare – māsas Māra (vijole) un Daina (kla-
vieres) Jefimovas, kā arī MLB Jauktais koris Rota diriģenta Viktora Bendrupa 
vadībā. ∎
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Kad pirmie pēc-
kara latviešu imig-
ranti – bēgļi izkāpa 
šī kontinenta krastā, 

viss likās tik svešs – skarba daba, lie-
lāko tiesu ļaudis sablīvēti nedaudzās 
lielpilsētās, arī sveša kultūras vide bez 
iezīmīgām kultūras tradicijām. Tanī 
pašā laikā un, drīz vien, atklāja, ka šinī 
zemē valda ļoti vērtīgi pamatprincipi 
tiesiskuma, sabiedriskuma, sadzīves 
un kultūras jomās. Bija izjūtams, ka 
šeit valda īsta demokrātija un liela brī-
vība dzīves izjūtā. Tā bija mude latvie-
šu iebraucējiem, kuri rūpējās par sa-
vas nacionālās kultūras saglabāšanu, 
uzsākt latviski sabiedrisku kulturālu 
darbību.

Pirmie iebraucēji Dienvidaus-
trālijā bija no kuģa Gen. Henzelman 
1948. g. janvārī. Viens no šiem iebrau-
cējiem, Olģerts Strauts, 1948. g. bei-
gās zināja stāstīt, ka Adelaidē jau esot 
bijuši 216 strādājoši latviešu vīrieši un 
40 sievietes.

Pēc Adelaides Latviešu biedrības 
vēstures grāmatas ziņām, pirmais 
18. novembra atcerei veltīts sarīko-
jums notika 1948. gada 20. novembrī. 
Šis nacionāli pacilājošais sarīkojums 
klātesošiem ierosināja domu, ka lat-
viešiem ir jāorganizējas. Nepagā-
ja nemaz ilgs laiks, kad 1949. gada 
15. janvārī dzima Adelaides Latviešu 
biedrība ar divu juristu, Aleksandra 
Štolca un Olģerta Strauta, izstrādāta-
jiem statūtiem.

Biedrības dibinātāji skaitās tie, 
kuri apmeklēja dibināšanas sapulci – 
Olģerts Strauts, Voldemārs Māliņš, 
Jānis Plūme, Vera Plūme, Irmgarde 
Thornley, Aleksandrs Štolcs, Žanis 
Mikšēns, Zelma Mikšēna, Ilna Mikšē-
na, Gunārs Matisons, Ilga Nagaine un 
Olga Bādere.

Adelaides Latviešu biedrība ir gan-
darīta par dibinātāju tālredzīgo domu, 
ka katram latvietim vajadzētu piede-
rēt šādai organizācijai, lai saglabātu 

latvietību, lai uzturētu dzīvu latviešu 
valodu, kultūru un tradicijas, lai palī-
dzētu tiem, kas paši sev palīdzēt nevar.

Pēc biedrības dibināšanas darbs 
virzījās uz priekšu apbrīnojamā ātru-
mā – sāka iznākt Apkārtraksts, darbu 
uzsāka bibliotēka, izveidojās darba 
grupas, nozares, ansambļi un sekcijas. 
Biedrība bija arī dīglis Adelaides ev.-
lut. draudzes nodibināšanai.

Tā Barossa ielejas (Barossa Valley) 
vīna svētkos 1949. g. februārī jau dejoja 
Tautas deju grupa Jandāliņš. 20 jauni 
dejotāji izsauca lielas ovācijas un saņē-
ma negaidīti lielus komplimentus par 
raiti dejotām, vēl neredzētām dejām. 
Nebeidzās jautājumi, no kuras zemes 
šie jaunie un izskatīgie dejotāji nāk – tā 
latvietis tika iepazīts un cienīts.

Daudziem no mums nebūs zināms 
vai arī būs aizmirsies, ka tagadējā Zi-
ņotāja priekštecis bija Apkārtraksts, 
ko sāka jau drukāt 1949. gadā. Pirmie, 
tā sauktie melnā un klusā darba darītā-
ji, bija Laimons Kļaviņš, Jānis Ķerpe, 
Aleksis Rikmanis un Rute Zvaigzne. 
Apkārtraksta sagatavošana un izsū-
tīšana gūlās uz biedrības sekretāra 
Eduarda Voitkuna pleciem. Sākot ar 
1952. gadu Apkārtraksta izdošanā ap-
vienojās biedrība, Daugavas Vanagi 
un luterāņu draudze.

Viens no pirmajiem biedrības dar-
biem bija bibliotēkas iekārtošana, jo 
pieprasījums pēc grāmatām lasīšanai 
bija ļoti liels. Ar Eduarda Voitkuna pa-
līdzību grāmatas ieveda no Vācijas un 
Zviedrijas un izkārtotas tika arī bib-
liotēkas telpas – sākumā pilsētā, bet 
sākot ar 1951. gadu jau latviešu namā 
Tālavā. Pirmais bibliotekārs bija Jānis 
Sīlis, viņam sekoja vairāki bibliote-
kāri, bet, jāatzīmē ir Kornēlija Droņa 
un Veras Drones 20 gadu darbošanās 
bibliotēkā, K. Droņa vadībā. Šodien 
3 300 grāmatu bagāto bibliotēku vada 
Uldis Bērziņš.

Adelaides Latviešu biedrības grā-
matnīca nonāca biedrības pārraudzī-

šanā 1987. g. pēc 
Olģerta Strauta 
aiziešanas mūžībā. 
Kopš tā laika Bi-
ruta Irbe ir bijusi 
grāmatnīcas vadī-
tāja. Ja šodien grā-
matu pieprasījums 
vairs nav tik liels, 
tad toties latviešu 
rotas lietas labprāt 
iegādājas latviešu 
jaunākā paaudze un 
ar lepnumu tās arī 
valkā.

Latviskā gara 
stiprināšanai, rakst-
nieku un mākslinie-
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ku godināšanai un atcerei biedrība rīko 
Literāros vakarus (pirmajos gados) un 
Literārās pēcpusdienas (vēlākajos ga-
dos). 60 gados referātu skaits sniedzas 
pāri par 300. Šo sekciju patreiz vada 
Astra Kronīte.

Greznas izkārtnes biedrībai 60 
gados ir bijušas biedrības jauktais ko-
ris Dziesmu laiva un teātra ansamblis 
ALTA.

Savā laikā (1970’s) jauktais koris 
bija lielākais ārpus Latvijas. Koris uz-
stājās lielajos sarīkojumos Adelaidē, 
Austrālijā rīkotajās Kultūras Dienās, 
kā arī gadskārtēji rīko savus koncer-
tus. Kora administratoru sarakstā ir 
Gustavs Krūms, Ēriks Biezaitis, Aus-
tra Dukāte, Aelita Bērziņa un Gunta 
Rudzīte. Ilgāku laiku kori apmācīja 
un diriģēja Kaspars Svenne (28 g.) un 
Astra Kronīte (20 g.), īsāku laiku Li-
lita Daenke, Marija Perejma un Inese 
Laine. Piedzīvojušais un iejūtīgais di-
riģents Kaspars Svenne kori bija izvei-
dojis par labu dziesmu vienību, kā to 
mēs dzirdam ieskaņojumos, un kā to 
novērtēja mūzikas kritiķi.

Adelaides Latviešu Teātra An-
samblis (ALTA) var lepoties ar 60 ga-
dos uzvestām 130 lugām Adelaidē un 
ja pieskaita vēl 40, kas uzvestas  Teātra 

Mazā Latvija 
Adelaides Latviešu biedrības 60 gadi

ALB priekšsēdis Bruno Krūmiņš stāsta par biedrību

Turpinājums 7. lpp.

ALB 10. Gada svētki 1959. gadā.
Priekšnieks A. Dančauskis.
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Melburnas Latviešu biedrībai 60
Evas Brenneres svētku runa

Melburnas Latviešu biedrība šodien atzīmē 60 darbības ga-
dus. Atzīmējot 35 darbības gadus, izdeva grāmatu „Melburnas 
Latviešu biedrības 35 gadi, 1949–1984“, Hugo Misiņa un Mir-
dzas Stilves sakārtojumā.

Grāmatas ievadā lasām dzejnieka Edvarta Virzas vārdus: 
Laikam nav varas par tautu, bet tautai ir vara par laiku.
Veltīgi tādēļ ir spriest, jaunais ko atnesīs gads.
Ietekam viņā mēs visi, kā stropā mēdz ietecēt bites,
Darbiem, kas Latvijai der, viņu būs piepildīt mums.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Svētdien Melburnā un Adelaidē 

svinēja vietējo Latviešu biedrību dibi-
nāšanu pirms 60 gadiem. Abu biedrību 
ilggadējo priekšsēdētāju rakstos lasām 
par biedrību sākumu un attīstību. Abas 
biedrības ir arī agrāk publicējušas 
vērtīgas grāmatas par to darbību, bet 
nupat ir iznākusi jauna Pertas latviešu 
vēstures grāmata.

Ko atnesīs nākotne? Latviešu tau-
tas izdzīvošana ir atkarīga no mūsu 
spējām vienoties kopīgam mērķim. 
Vai tas notiks Latvijā latviski domājo-
šām partijām, kā proponē Pilsoniskās 
savienības deputāts Šadurskis? Tāpat 
mums ārlatviešiem jāapvienojas ar 
tautas kodolu Latvijā.

Atbilde šim ir mūsu pašu rokās!
GN

Melburnas Latviešu biedrība ir 
vienmēr centusies laiku pildīt ar dar-
biem, kas Latvijai der un arī latviešu 
tautai, ieskaitot mūs pašus.

Kā tas viss iesākās ar to Melburnas 
Latviešu biedrību? Pametīsim skatu 
60 gadus atpakaļ uz 1949. gadu. 

Melburnā jau bija apmeties paprāvs 
skaits latviešu, jau darbojās 1. Mel-
burnas Latviešu evanģēliski luteriskā 
draudze mācītāja Arvīda Buģa vadībā. 
Pēc kāda dievkalpojuma draudzes pa-
domes sēdē mācītājs Buģis ierosināja 
domu pat latviešu biedrības dibinā-
šanu. Viņa vārdiem: Sapulcēšanās ir 
iesākums, turēšanās kopā progress, 
sadarbošanās – panākums.

Austrālijā jau bija sācis iznākt 
laikraksts Austrālijas Latvietis, kas 
arī nupat atskatās uz 60 gadiem. Laik-
raksta 3. izdevumā 1949. g. 5. jūnijā 
lasāms paziņojums par latviešu bied-
rības Austrālijā dibināšanas sapulci 
1949. g. 12. jūnijā, un nākošā laikrak-
sta numurā 19. jūnijā lasām: 90 Mel-
burnas latviešu 12. jūnija sanāksmē 
pieņēma statūtus jaunajai Melburnas 
latviešu biedrībai, par pirmo priekšsē-
di lielā balsu vairākumā ievēlot profe-
soru Dr. Edgaru Dunsdorfu.

Saskaņā ar statūtiem, MLB mērķis 
ir: Pulcēt un vienot latviešus kulturā-
lam, sabiedriskam un palīdzības dar-
bam, uzturot dzīvas un izkopjot biedros 
mūsu kultūras vērtības un īpatnības, 
kā arī palīdzot iepazīties un izprast 
Austrālijas kultūru un īpatnības.

Pie biedrības tika dibinātas visvi-
sādas nozares, no kurām šodien vēl 
pastāv un darbojas sešas:
• jauktais koris Rota, ar diriģenti 

Tiklu Ilsteri, bet kopš 1959. gada 

līdz šai dienai kori diriģē un vada 
Viktors Bendrups. Tātad arī koris 
šogad atskatīsies uz 60 nodziedā-
tiem gadiem, un Viktors Bendrups 
uz 50 gadiem kā šī kora diriģents. 
Un tad nāksim viņus sveikt.

• Rīgas 102. skautu vienība uzsāka 
darbību 1949. gada 22. maijā ar va-
dītāju Edgaru Dunsdorfu, un tad 
pievienojās MLB kā nozare, 2 ga-
dus vēlāk pievienojās Rīgas 1. gai-
du vienība.

• MLB bibliotēka, kas izvērtās par 
lielāko latviešu rakstu krātuvi ārpus 
Latvijas, ar mērķi savākt visus brī-
vajā pasaule izdotos latviešu darbus, 
kā arī visu, kas rakstīts par latvie-
šiem un Latviju. Tikpat kā no paša 
sākuma to 50 gadus vadīja enerģis-
kā un spējīgā Lidija Dunsdorfa.

• Daugavas skola ar pirmo pārzini 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Jē-
kabu Dzeni, kur lielākais audzēkņu 
skaits – 169 bija 1971. gadā. Patreiz 
turas ap 40, kas pēc turpat 60 ga-
diem nemaz nav slikti!

• Jaunatnes mūzikas nozare, kas uz-
sāka darbību 1968. gadā mūzikas 
skolotājas Helēnas Prankas vadībā; 
kopskaitā līdz šim notikuši 34 jau-
natnes koncerti, pēdējie trīs sadarbī-
bā ar Latviešu jaunatnes apvienības 
Austrālija Melburnas nodaļu. Gadu 
gaitā tur varējām vērot izaugot ļoti 
spējīgus un talantīgus mūzikas 
māksliniekus, ieskaitot tagad pasau-
les slaveno baritonu Jāni Vēgneru.

• Un bērnu dārzs Daina, kas uzsāka 
darbību 1977. gadā, kura noorgani-
zēšanā liela pateicība pienākas tā 

Apsveikums
Melburnas latviešu biedrības

60. gada dienā 2009. gada 12. jūnijā
(izvilkums)

Šodien Melburnas 
latviešu biedrība atzīmē 
savu 60. dzimšanas dienu.

Šī ir ļoti nozīmīga 
diena, jo gandrīz visi sva-

rīgākie pasākumi mūsu sabiedriskajā 
un kultūras dzīvē Melburnā ir cēlu-
šies no MLB ierosinājumiem. MLB 
ir arī ierosinājusi daudz aktivitāšu ār-
pus Viktorijas pavalstu robežām. Ja 
MLB savā pirmajā darbības gadā lika 
pamatus pati savai darbībai, tad jau 
otrajā gadā tā ierosināja projektu dibi-
nāt latviešu centrālo organizāciju visā 
Austrālijā. 1951. gadā Melburnā nodi-
binājās Latviešu apvienība Austrālijā, 
tagadējā Latviešu apvienība Austrālijā 
un Jaunzelandē.

[...]
MLB dzīvības centrs, tas spēks un 

dvēsele ir biedrības valde un tās locek-
ļi. Izcilus nopelnus ir guvuši labi pa-
zīstami melburnieši, to skaitā Mirdza 
un Leo Stilves, Arvīds Plukšs, Sofija 
Eglīte, Edgars Laķis, Māra Piksone un 
Rasma Celma. Īpaši ir jāpiemin ilg-
gadējo MLB priekšsēdi Evu Brenne-
ri, kura biedrības valdē strādāja kopš 
1974. gada un no 1976. – 2008. g. bija 
MLB valdes priekšsēde. Nezinu vai 
MLB darbība būtu nesusi tik lielus 
panākumus bez minēto personu ener-
ģiskās dalības.

MLB 60. gadadienā apsveiksim 
ne tikai biedrību, bet arī tās rosīgos 
darbiniekus – visus tos, kas palīdzē-
juši veidot stipru un aktīvu latviešu 
sabiedrības kodolu. Novēlu Melburnas 
latviešu biedrībai paturēt Latviju sirdī 
un turpināt kalpot mūsu sabiedrībai 
Austrālijā.

Jānis Roberts Dēliņš
LR goda konsuls Melburnā

LAAJ  BIEDRU  IEVĒRĪBAI
Kopš 2009.  gada februāra, visiem kas ir Latviešu Apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) biedru sarakstā, ik mēnesi 
tiek izsūtīti LAAJ prezidija un Kultūras fonda sēžu protokoli, uz 
viņu epasta adresi vai pasta adresi, ja nav uzdota epasta adrese. 
Ja jūs, vai jūsu organizācija esat LAAJ biedrs un nesaņemat protokolus, ir 
iespējams, ka LAAJ biedru sarakstā ir novecojusi vai nepareiza jūsu ad-
rese. Tādā gadījumā, lūdzu paziņojiet savu pareizo adresi LAAJ 2. sek-
retāram, Voldim Kainam, rakstot uz PO Box 457, Strathfield NSW 
2135 vai uz voldis.kains@gmail.com. 
Ja jūs saņemat protokolus pa pastu, bet jums ir epasta adrese, lūdzu to 
arī paziņojiet 2. sekretāram. Protokolus izsūtot pa epastu, LAAJ varēs to 
naudu, kas pašlaik tiek izdota par pasta izdevumiem, veltīt citu vērtīgu 
projektu atbalstam.

LAAJ prezidijs

Turpinājums 12. lpp.
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„Pagasta nabags“ Kanberā

Kuģa FAIRSEA 60 gadu jubileja
Adelaidē sestdien, 30. maija pie-

vakarē Fērsī (Fairsea) braucēji pul-
cējās Māras Balodes jaunajā mājā, lai 
atzīmētu savu Austrālijā iebraukšanas 
jubileju. Bijām jau svinējuši savu 40 
gadu atceres jubileju Māras vecajā 
mājā – mazliet nostalģija!

Viesus sagaidīja tautas tērpos tēr-
pti Marisa un Jānis, kas pasniedza 
šampanieti un uzkodas un vēlāk dar-
bojās kā viesmīļi. Pie skaisti dekorē-
tiem galdiem sēdās 17 kuģa braucēji 
ar savām otrām pusēm. Lai piedalītos 
svinībās, bija atbraukusi Brigita Voit-
kus no Sidnejas, Mirdza Ozoliņa no 
Melburnas un Māra Skuja no Hobar-
tas.

Māra Balode bija sarūpējusi gardas 
siltas vakariņas, kuras bija tik bagātī-
gas, ka nevarējām visu pieveikt. Bija 
jāatsakās no saldā un siera. Neiztrūka 
arī Dukāta kundzes ceptais kliņģeris 
ar brīnumsvecītēm.

Omulīgā gaisotnē starp dziesmām 

un vīnu katrs kuģa braucējs pastāstīja 
savus piedzīvojumus un savus pirmos 
iespaidus iebraucot Austrālijā. Lielā-
kais skaits no dalībniekiem toreiz bi-
jām bērni. Bija daudz par ko smieties!

Fērsī kuģis ieslīdēja Melburnas 
līcī 1949. g. 7. jūnijā, bet mēs no kuģa 

nokāpām tikai 8. jūnijā un tad prom uz 
Bonegillu. Fērsī bija 1898 pasažieru 
no dažādām tautībām, starp tiem ap 
200 latviešu.

Paldies Mārai un palīgiem par 
skaistu atmiņu pilnu vakaru.

Jolanta Lūse

Pirmā rindā no kreisās: Elga Barnes (Dumberga), Māra Balode (Puķīte), Aus-
tra Dukate. Otrā rindā: Jolanta Lūse (Bankina), Mirdza Ozoliņa (Berziņa), Ilze 
Thomas (Puķīte), Sarmīte Jansona (Puķīte), Māra Skuja (Kalniņa). Trešā rin-
dā: Elmārs Dukats,  Silvija Brauna (Baumane), Ints Puķītis, Brigita Voitkusa 
(Dumberga) un Ilona Hovarda (Howard) (Baumane).
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Šā gada 23. maijā, Kanberā, Imanu-
ēla baznīcas zālē Lajonsā (Lyons) vie-
sojās Sidnejas latviešu teātris ar Anitas 
Grīnieces lugas izrādi Pagasta nabags.

Programmā lasām, ka autore Anita 
Grīniece dzimusi un sava mūža lielu 
daļu pavadījusi Smiltenē. Tur darboju-
sies kā teātra režisore, kā arī bijusi vai-
rāku vietējo laikrakstu līdzstrādniece. 
Šajā dzīves posmā sarakstījusi lugu 
Pagasta nabags. Vēlāk pārcēlusies uz 
dzīvi Rīgā.

Lugas tēlotāji: Miks (pagasta na-
bags) – Ivars Apelis, Maiga (maza 
veikala vadītāja) – Lija Veikina, Zigis 
(alkoholiķis) – Jānis Grauds, Ieva (jau-
na televīzijas darbiniece) – Iveta Rone 
un Gatis (TV filmētājs) – Jānis Čečiņš.

Lugas galvenā doma – cilvēka 
pašcieņa, tās vajadzība, lai varētu dzī-
vot sev pieņemamu dzīvi.

Vadošā lomā ir Miks, – kas dzī-

vo ļoti nabadzīgos apstākļos, pusba-
dā; dzīvo mežā, būdā, ko apzīmē par 
graustu , un pārtiek no gleznojumiem, 
ko viņš pats apzīmē mālētām puķēm. 
Luga sākās ar Miku, kas ir atnācis pie 
veikalnieces Maigas, lai dabūtu vecas 
papes kastes, uz ko mālēt. Maiga vi-
ņam piedāvā maizi, un viņš ir izsalcis, 
bet viņam to ir tik ļoti grūti pieņemt. 
Miks savā nabadzībā ir paturējis savu 
cilvēcisko pašcieņu; viņš tik ļoti baidās 
pārkāpt šai līnijai un kļūt par ubagu, 
kas vairs nav cilvēka cienīgi. Sarunā 
ar Zigi viņš saka „...saproti es nees-
mu ubags. Nabags, jā, bet ne ubags“ 
Pašcieņu paturēt nav viegli, un lugas 
tecējumā Miks bieži saka „... man jā-
iet...es eju projām...“ lai nepakļautos 
kārdinājumam.

Pašcieņu gūst arī Gatis, kas sarunā 
ar Ievu atzīstās savā seksualitātē. Viņš 
saka „...es esmu kas es esmu... Un lie-

ciet mani mierā...“
Pretstatā ir dzērājs Zigis, kas alko-

hola dēļ ir kļuvis ubags un ir ar mieru 
lūgt, melot un zagt, lai apmierinātu 
savu iekāri.

Lugas noslēgumā autore ievij 
domu: kas ir laime un cik maz vajag, 
lai cilvēks kļūtu laimīgs. Miks, ar pie-
dzērušos Zigi ratiņos ir pie veikalnie-
ces Maigas, kura no krājumiem veika-
la plauktos iedod Mikum pāris balta 
papīra loksnes gleznošanai. „Kas šo-
dien par dienu! ... Sen man nav bijis tik 
labi..“ saka Miks. Un Maigas skarbajā 
sejā atplaukst smaids.

Režija un visu aktieru tēlojumi bija 
tik iespaidīgi, ka jau pēc pāris minū-
tēm skatītājs vairs nemanīja aktieru 
rokās turēto lugas tekstu.

Paldies režisoram un visiem aktie-
riem par skaisto pēcpusdienu!

Skaidrīte Dariusa

Š.g. 3. maijā, siltā svētdienas rītā Latviešu Luterāņu 
kapu nodalījumā pie DV Pertas nodaļas mirušo pieminekļa 
Karakatas kapsētā bija pulcējušies bariņš Pertas latviešu, 
lai pieminētu savus mūžībā aizgājušos radus un draugus. 

Pertas latviešu luterāņu mācītājs Gunis Balodis svēt-
brīdi iesāka ar jau visiem pazīstamās Silvijas Lūkas pava-
dījumu, dziedot Tuvāk pie Dieva kļūt…. Savā sprediķī mā-
cītājs pieminēja, ka mēs visi no šīs zemes reiz pazudīsim, 
bet tie akmeņi, ko mēs šeit šodien redzam, vēl paliks ilgi 
un varbūt par mums vēl stāstīs. Pēc Ticības Apliecinājuma 
un kopējām lūgšanām, un vēl Lūka kundzes pavadījumā 
nodziedātās Pats pļaujas Kungs zin laiku, īsais, bet ļoti ie-
spaidīgais svētbrīdis bija galā. 

Kapsētā bija ieradušies kādi trīsdesmit Pertas latvieši. 
Vai tas ir daudz, vai maz, tam nav nozīmes, bet tas, ka vēl 
Pertā ir latvieši, kuri atceras savus mūžībā aizgājušos drau-
gus, mātes, tēvus, brāļus un māsas, tam ir nozīme. Lai mēs 
ceram, ka tad, kad arī mēs jau gulēsim šai kapsētā, kāds 
vēl kādreiz atnāks un atcerēsies, ka reiz šeit dzīvoja daļa 
no latviešu cilts. 

Jānis PurvinskisFO
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Kapu svētki Pertā
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Sēņošana Kuipto mežā
Adelaides aprūpes grupas izbraukums

Maijs rudens? Brīnos es! Sēņu mē-
nesis, rudens sēnes – rudmieses aug 
Adelaides kalnu priežu mežos.

Latviešiem sēnes garšo, un 34 
sēņu pielūdzēji, baudītāji un piedzī-
vojumu meklētāji dodas sēņu uzbru-
kumā parastā sēņu mežā austrālieša 
Denisa (Dennis) vadītājā busā. Klīda 
baumas, it kā Denis ir sēdējis aiz res-
tēm. Iepriekšējā braucienā mūsu mīļo 
un labo Denisu atvietoja cits vadītājs, 
un tā radās doma, ka Denis par pārspī-
lētiem satiksmes apļu apbraucieniem 
ietupināts pie ūdens un maizes. Mēs 
viņu priecīgi apsveicām. Par prombūt-
ni, viņš klusē.

Ir apmācies, lietus nelīst kā tam 
vajadzētu būt sēņu laikā, lai gan aiz 
kalniem sēņu meža virzienā parādās 

draudīgi tumši mākoņi. Dažas vājā 
dzimuma radībiņas jau sāk sūroties – 
nav paņēmušas lietus sargus, zābakus 
un daudz ko citu. Drīzāk gan saules 
sargus, jo tuvojoties mežam, mākoņu 
plaisās parādās siltie saules stari.

Braucam. Adelaides kalnu ma-
sīvs jau bieži tiek apbrīnots; varenais 
lielceļš, tunelis un eiropiešu ievestais 
Rudens Zelts. Te man jāatkāpjas pirms 
20 vai pat vairāk gadu atpakaļ. Toreiz 
bija modē Austrāliešu sabiedrībā tikt 
vaļā no visa, kas nav Austrālijas dabai 
piemērots. Paturēt tikai Dinky die oz-
zie (žargonā – īstais austrālietis) dabas 
ainavas, – sevišķi kokus. Bija gadīju-
mi – bērzi, ozoli, liepas tika ziedoti 
kamīnam. Lai nu kā, rudens zelts zeļ 
abās pusēs lielceļam, kur acis var re-
dzēt dzīvo dabu, ne klinšu sienas.

Braucam. Vai pastāstīt par aitām 
zaļajās pļavās, kuras viens cienījamais 
kungs nodēvēja par baltām zosīm? 
Aitiņas bija pazaudējušas savu netīro 
kažoku un tiešām tālumā varētu uz-
skatīt par nezin ko. Kā ir ar garo kaklu 
aitām – lamām? Arī tās barojās zaļā 
zālītē.

Esam galā. Tā ir speciāla vieta 
meža pļavā ar mājiņu un labierīcībām. 
Drīz vien sēņu griezēji smagiem so-
ļiem izklīst uz visām debess pusēm, 
bēgdami, slēpdami savu sēņu paradīzi. 
Ja esi pirmo reizi šajā mežā, vari būtu 
laimīgs, ja atradīsi sviesta bekas podi-
ņu. Vecās, tārpainas aicina aiz katra 
krūma.

Pa to laiku sliņķi veido ugunskuru 
desu cepšanai, malkas sagādei. Saulīte 

uz brīdi izlien no tumšo mākoņu star-
pas un mazliet sasilda mūs.

Sēņotāji atgriežas. Cits ar pilnu 
spaini, kurvi ar vienu vienīgu sēni. 
Nezin, kur rodas doma – sēņu svie-
šanas sacensības. Sadalāmies pa trīs 
grupām, katrā 10 dalībnieki. Pirmā 
grupa sāk ar vīru un lielu sēni rokā. 
Aizmet sēnes galviņu pāris metru, bet 
kātiņš paliek rokā. Uzvarēta tiek god-
algota, – maza apaļa sieviņa ar 13 met-
ru rezultātu.

Par mielošanos, dziedāšanu nav 
ko stāstīt – desas cepās. Priežu meža 
gaiss rada izsalkumu, un kaudzīte 
desu plok. Žēl, paēdušas nespēj atce-
rēties dziesmai vārdus, un mums jā-
apmierinās ar pantiņu. Sirmie ļautiņi 
ir noguruši pēc pie dabas mātes krūts 
baudītām izpriecām.

Jā, pēc 61 gada nodzīvošanas šajā 
zemes patvērumā mēs to esam iemīlē-
juši. Kas to saka? Dennis.

V. MengelsonsJānis Caune ar sēnēm.

Ausma Staminkovica un Vitauts Men-
gelsons.

Reiz mēnesī Adelaides Aprūpētāju grupa brauc atpūsties no ikdienas slodzes. 
Trešdien 27. maijā tuvāk iepazināmies ar Lindoku (Lyndoch). Pilsētiņa Barosa 
ielejā slavena ar saviem vīniem un vācu izcelsmi. Baudijām vīnu, vācu ēdienu 
un skaisto saulaino rudeni.

M.P

Aprūpētāju grupa atpūšas Lindokā
Jauna grāmata par 
Pertas latviešiem

Nupat Pertā iznākusi jauna grā-
mata: The Other End of the World 
angļu valodā, 394 lappusēs un ar 
vairāk kā 250 fotoattēliem. Šī ir 
Pertas latviešu vēstures grāmata, 
kas rakstīta mūsu bērniem un aus-
trāliešu draugiem, un apraksta, no 
kurienes, kad un kāpēc mēs nokļu-
vām otrā pasaules malā no mūsu 
dzimtenes. Grāmata apskata Rietu-
maustrālijas latviešu sabiedrību un 
mūsu priekus un bēdas, mūsu cen-
šanos pēc kaut kā labāka, mūsu pa-
nākumus un vilšanos. Jā, tanī tālajā, 
klusajā Austrālijas stūrītī – Pertā. 

Grāmata ir pieejama no Jāņa 
Purvinska. Cena – $35, plus pasts.

Adrese: 221 RAAFA Estate, Mea-
dow Springs, W. A. 6210
E-pasts: janis@msvillage.com.au

Jānis Purvinskis
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Ziemeļpuslodes 
mācību gads nāk uz 
beigām – maijs jau 
beigu posmā, un 
Eiropas valstīs koki 
pēc garas atpūtas 
salapojuši, un ce-
riņi jau uzziedējuši 
un gandrīz noziedē-

juši. Šis mācību gads ir bijis īpašs, – jo 
durvis katra savā laikā, mācību gada 
sākumā – vēra jaunas ārzemju latvie-
šu sestdienas un svētdienas skoliņas 
Eiropas valstīs. Tā nu skoliņas, sākot 
ar šo mācību gadu atrodas arī Tallinā, 
Cīrihē, Vīnē, Luksemburgā.

PBLA Izglītības padomes loceklei 
Dainai Grosai aprīlī un maijā bija iz-
devība apciemot gan Vīnes, gan Luk-
semburgas skoliņas. Abas skoliņas 
veidojušās pilnīgi no jauna – šinīs pil-
sētās nekad agrāk nav bijušas sestdie-
nas skolas. Tā nu katrai kopienai bija 
jāsāk no baltas lapas, katrai pielāgo-
joties vecāku vēlmēm, bērnu valodas 
līmenim un katrai skolai arī sava īpaša 
specifika.

Vīnes skoliņu vada Ieva Pūpola. 
Ieva pati ir bioloģe, bet skoliņas vadī-
bas darbam nodevusies ar lielu nopiet-
nību un pamatīgumu. Skola darbību 
uzsāka 2008. gada 4. oktobri ar 17 bēr-
niem. Bērnu vecums ļoti dažāds, – sā-
kot ar bērnu dārza vecumu, līdz 15 ga-
diem. Mērķis skolai ir  caur dziesmām, 
rotaļām un mīklām bagātināt bērnu 
latviešu valodu un apgūt latviešu tau-
tas tradīcijas, attīstīt latviešu valodas 
rakstītprasmi, kā arī radīt iespēju Aus-
trijā dzīvojošajiem latviešu bērniem 
un viņu vecākiem satikties un pavadīt 
laiku latviskā vidē. Nodarbības notiek 
katru otro sestdienas rītu no 10.00-
12.00 ļoti mīlīgās baznīcas telpās pašā 
Vīnes centrā. Telpās arī ir  virtuvīte, 
kur tad pēc nodarbībām arī var sapul-
cēties visi – gan lieli, gan mazi un mie-
rīgā garā pavadīt laiku kopā. Skoliņas 
gada kalendārs ir veidots saistībā ar 
gadskārtas ritējumu, atzīmējot svarī-
gākos svētkus – Miķeļus, Mārtiņus, 
Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas 
un Jāņus. Ļoti noderīga sākumskolas 
vecuma nodarbībām ir bijusi mācību 

grāmata Lasīsim, autores Zaiga Ivana 
un Daiga Urbanoviča, izd. Raka 1998, 
jo latviešu valodas mācību darba burt-
nīcā ir gadskārtu tēmas. Nodarbības 
pirmajā stundā notiek folkloras mā-
cīšana, pārrunājot tradīcijas, dziedot 
un dancojot; tad skoliņa sadalās pa 
vecuma grupām, kur jaunajiem notiek 
vienkāršākas nodarbības, skolas vecu-
ma bērniem lasīšana un rakstīšana, vi-
dusskolas vecuma bērniem jau nopiet-
nākas valodas stundas. Skolas darbā 
iesaistījušies 6 brīvprātīgie skolotāji. 
Skoliņai aprīlī bija liels notikums, kad 
Latvijas vēstniecības telpās varēja no-
organizēt post-folkloras grupas Iļģi 
pasākumu – ieradās 50 latviešu, lai 
kopā izdziedātos un izdejotos. Pasāku-
mā skoliņas bērni arī uzstājās ar tautas 
dziesmiņām veltītām savām māmiņām 
un dziedāja dziesmiņu.

Luksemburgas svētdienas skoliņa 
arī iesāka darbību pagājušā mācību 
gada sākumā. Skolas direktore ir kād-
reizējā aktīvā Melburnas latviete Valda 
Liepiņa ar vairākām enerģijas pilnām 
palīdzēm. Luksemburgas skoliņas no-
darbības notiek vietējās, modernās 
skolas telpās. Vairākas lielas telpas ir 
skoliņas rīcībā, ļoti ērti sadalāmas, lai 
trim vecuma grupām būtu atdalītas no-
darbības, viena otru netraucējot. Luk-
semburgas latviešu skoliņas atšķirība 
no citām skolām ir tā, ka gandrīz visi 
skoliņas audzēkņi apmeklē Luksem-
burgas Eiropas skolu, kas ir skola Ei-
ropas savienības institūciju darbinieku 
bērniem. Tā, ka liela daļa Luksembur-
gas latviešu atrodas šeit tieši šī iemesla 
dēļ, – darbs ES institūcijās – loģiski, 
ka viņu bērni apmeklē šo skolu. Eiro-
pas skolā bērniem arī iespējams reizi 
dienā mācīties latviešu valodu, ko pa-
sniedz skolotāja ar pedagoģisko piere-
dzi no Latvijas. Šī iespēja arī pastāv 
Briselē. Tā nu lasīšanu un rakstīšanu 
apgūst ikdienā, un sākumskolas ve-
cuma bērniem papildus vēl vajadzīga 
ģeogrāfija, vēsture, folklora. Tā nu arī 
nonākam pie nākošās Luksemburgas 
unikālās īpašības. Luksemburgā kopš 
2007. gada ir folkloras kopa, kur pie-
dalās arī bērni. 2007. gadā Luksem-
burgā viesojās folkloras kopa Grodi, 

un vietējie latvieši, Grodu inspirēti, 
mobilizējās, un Aigas Orzehovski (Or-
zechowski) vadībā grupa regulāri sa-
tiekās, muzicē, uzstājas; pat pagājušā 
gadā piedalījās Dziesmu svētkos Lat-
vijā. Šogad ir plāni piedalīties Baltica 
festivālā Rīgā, jūlijā. Tā nu sanāk, ka 
skoliņas loma ir mācīt latviskumu, kā 
saka skoliņas skolotāja Natālija. Līdz 
šim skolai ir izdevies uz ikmēneša no-
darbībām uzaicināt viesus no Latvijas, 
vai piesaistīt vietējos latviešus – spe-
ciālistus vai interesentus, – kas var 
bērniem ko vērtīgu, praktisku iemācīt. 
Piemēram, aprīļa nodarbība esot bijusi 
par Latvijas naudu – lielie bērni (6-11 
g.v.) iemācījušies par Latvijas naudas 
zīmēm un monētām. Maija nodarbībā 
tika atzīmēta Mātes diena – bērni bija 
samācījušies pantiņus veltītus māmi-
ņām un skanīgi, vārdus no galvas zi-
not, nodziedāja pāris latviešu tautas 
dziesmas. Šī bija pirmā uzstāšanās 
reize bērniem – skoliņas ietvaros. Bēr-
ni regulāri skoliņā spēlējot aizraujošu 
spēli viktorīnas stilā. Spēlē bērni sa-
dalās pa komandām un cenšas atbildēt 
uz dažādiem jautājumiem par Latviju. 
Bērni paši atzīstas, ka spēle viņiem pa-
tīkot. Tikmēr mazie iet rotaļās, klausās 
pasakas, dzied un zīmē. Valodas līme-
nis bērniem vēl ir ļoti labs, kā nekā 
bērni nesen no Latvijas atbraukuši.

Tā nu latvieši, lai kur mēs atro-
damies, dabiski atrodam viens otru 
un gribam saviem bērniem dot tālāk 
zināšanas par valodu un kultūru. Gal-
venais jau ir ģimenē turpināt izkopt 
savas tradīcijas un runāt konsekventi 
latviešu valodā. Tad jau skoliņa papil-
dinās mājās iegūto un dos bērniem un 
vecākiem plašāku sabiedrību. Vēlam 
Vīnes un Luksemburgas skoliņām vēl 
ilgus gadus pastāvēt, lai būtu bērni, 
kas nāk, un brīvprātīgie vecāki, kas ir 
enerģiski un griboši savu bērnu labā 
ziedot brīvo laiku un pūles!

PBLA IP katrai skoliņai noziedoja 
mācību materiālus, kas noderēs turp-
mākajā skolas darbā.

Daina Grosa
PBLA IP priekšsēdes vietniece 

sadarbībai ar Latviju.
Laikrakstam „Latvietis“

Divas jaunas latviešu skoliņas Centrāleiropā

Vīnes skoliņas bērni un vecāki. Luksemburgas skoliņas bērni uzstājas Mātes dienā.
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Festivālos, tad 170. Mums visiem ir 
dzīvā atmiņā lomas, ko veidojuši ir 
tādi aktieri kā Mērija un Visvaldis 
Dulpiņi, Otīlija Skrastiņa, Mierval-
dis Bumbieris, Rasma Gešmane, Ilga 
Puide, Jānis Lindbergs, Indulis Bum-
bieris un daudzi citi. ALTA patiešām 
varēja lepoties ar greznām dekorā-
cijām, ko veidoja tādi dekoratori kā 
Arnolds Ozoliņš-Ozols un Jēkabs Se-
dols. Profesionālu režisoru sarakstā 
mēs redzam Jāni Dulpiņu un Zelmu 
Saliņu-Svenni.  Teātra statistika rāda, 
ka visaktīvākais aktieris un režisors 
ir bijis Miervaldis Bumbieris – režiju 
vadījis vairāk kā 40 lugām, spēlējis 98 
lugās un administrācijā sabijis kādus 
30 gadus. Miervaldis Bumbieris bija 
arī lugu rakstnieks, un kādas sešas 
viņa lugas esam redzējuši Adelaidē uz 
skatuves.

Pie biedrības pastāv Latviešu mu-
zejs, kas aizņem gandrīz pusi no ALB 
nama telpām. Muzejs glabā latviešu 
kultūras un sociālās sadzīves parau-
gus – bagātīgu tautas tērpu klāstu, ke-
ramikas, dzintara un Latvijas  naudas 
izstādes. Savā laikā muzejā bija spe-
ciāla Karavīru istaba ar karavīru tēr-
piem, nozīmēm un apliecībām – šo 
daļu pārcēla uz Kara muzeju, Rīgā, 
tad, kad bijusī muzeja administratore 
Margarita Biezaite pārcēlās uz dzīvi 
Latvijā. Bez Biezaites daudz darba pie 
muzeja ir pielikuši administratori Kār-
lis Untiņs, Rute Zvaigzne un tagadējā 
vadītāja Māra Kolomitseva.

Biedrības Dāmu komiteja nevarētu 
pastāvēt bez biedrības un savkārt bied-
rībai būtu grūti pildīt visus savus pienā-
kumus bez Dāmu komitejas. Gandrīz 
visus 60 gadus (dibināta 1957. g.) Dāmu 
komiteja ir bijusi integrāla daļa no 
biedrības, to atbalstīdama visos rīkota-
jos sarīkojumos. Sevišķi aktīva Dāmu 
komiteja bija Floras Tidriķes priekš-
niecības laikā, jo tad tika rīkoti daudzi 
komiski uzvedumi un modes skates. 
Flora savas domas labi prata pantmē-
ros likt un rakstīt komiskos skečus. 
Šodien tas viss ir neatņemamas, skais-
tas atmiņas. Dāmu komitejas ierosmē 
radās Rosmes grupa latviešu senioru 
ļaudīm, kur sanākt kopā, lai atcerētos 
dzimšanas dienas un apgūtu jaunāko, 
kas notiek Latvijā. Rasma Gešmane 

un Hermīne Valtere 
gādā par sanāks-
mju garīgo saturu 
un Dāmu komiteja, 
ar Laimas grupas 
pabalstu par to, kas 
tiek galdā likts. Ilg-
gadējās Dāmu ko-
mitejas priekšnieces 
Birutas Irbes darbu 
biedrība ir augsti 
novērtējusi, jo mie-
lastu un cienastu 
galdu sagatavoša-
na un klāšana nav 
viegls darbs – tas 
prasa lielas organizēšanas spējas un arī 
zināšanas to darīt. Biedrība ir vairāk kā 
gandarīta par Dāmu komitejas priekš-
nieces un viņas palīdžu darbu.

Jaunākā darba grupa pie biedrības 
ir ALB-Laima. Tā ir grupa, kas ar val-
dības pabalstu rūpējas par mūsu vecā-
ko ļaužu labklājību. Grupa uzsāka dar-
boties 2002. g., to vada Helena Reid un 
aprūpētāju laukā viņai palīdz Margota 
Puķīte. Biroja darbus veic Ilze Ostrov-
ska. Laimas darbā ir neatsverami sva-
rīga brīvprātīgo padomdevēju grupa, 
kas sanāk uz sēdēm vienreiz mēnesī.

Savā pastāvēšanas laikā biedrība 
daudz pūļu pielika jaunatnes darba 
laukā, Tā piemēram, 1973. gadā nodi-
bināja Jaunatnes un Mūzikas sekciju. 
Pie biedrības pastāvēja arī Mūzikas 
Fonds. Šķiet, ka no visām etniskām 
sabiedrībām Adelaidē latviešu sabied-
rība bija visbagātākā ar jauniem mū-
ziķiem, tāpēc tas arī bija pūļu vērts. 
Mums bija lielā Sidraba stīga un Mazā 
stīga, kā arī kokļu ansamblis Ausma. 
Mums bija daudz jauniešu, kuri mā-
cījās instrumentālo mūziku. Panāku-
mi neizpalika – prof. Andra Dārziņa 
(altvijole), Jānis Laurs (čells),  Gunārs 
Larsens (vijole), Mairita Larsena (vi-
jole), Juris Ezergailis (viola) un Lilita 
Daenke (kokle).  Šodien mēs izsakām 
vislielāko pateicību Alitai Larsenai un 
Benitai Vembrei par iedvesmu un jau-
no mūziķu mācīšanu.

Pateicoties Benitas Vembras atstā-
tajam mantojumam, Adelaides Latvie-
šu biedrība piešķir katru gadu stipen-
dijas jauniem mūziķiem kā Austrālijā, 
tā arī Latvijā.

Kādus desmit gadus (1965 – 1975) 
pie biedrības pastāvēja inženiertehnis-
ko darbinieku kopa, kuras galvenais 

uzdevums bija ap-
zināt inženierteh-
niskos darbiniekus 
Dienvidaustrālijā 
un stiprināt biedros 
latviskās kopības 
apziņu. Galvenie 
iniciatori šai kopai 
bija Jānis Ātrens un 
Aleksandrs Dan-
čauskis.

Vairāk kā 30 
gadus pie biedrības 
darbojās Adelaides 
Latviešu Palīdzības 

Fonds, kas vairāk vai mazāk bija bēru 
fonds ar attiecīgi noteiktām iemak-
sām – šo fondu pārņēma Adelaides 
Latviešu ev.-lut. draudze 1984. gadā.

Adelaides Latviešu biedrības pir-
majā sēdē nodibināja sporta kopu ar 
Gunāru Matisonu kā vadītāju. Pirmā 
sporta vienība, kas piedalījās sacīk-
stēs bija basketbola komanda ar treneri 
Olģertu Resno, bet 1951. gadā sporta 
kopa jau kļūst par neatkarīgu sporta 
biedrību A.L.S.

Adelaides Latviešu biedrības 
1961. gada pilnsapulcē biedrība nodi-
bināja Sabiedrības Balvu, lai godinā-
tu un izceltu latviešu studentus, kas 
izrādījuši izcilas sekmes studijās un 
tai pat laikā bijuši aktīvi latviešu or-
ganizāciju, mākslas un kultūras laukā. 
Balva pasniedzama 18. novembra at-
ceres aktā. Sākot ar 1974. gadu balvas 
administrāciju biedrība nodeva Dien-
vidaustrālijas Latviešu Organizāciju 
Apvienībai (DLOA). 

Divi lielākie sarīkojumi katrā 
biedrības darba gadā ir 18. novembra 
atcere un biedrības gada svētki. Abi 
šie sarīkojumi ir saistīti ar koncertu un 
citiem dažādiem priekšnesumiem.

Biedrība regulāri finansiāli atbal-
sta latviešu skolu, vasaras vidusskolu, 
pabalsta dziesmu un deju ansambļus. 
Atbalsta jauniešu braucienus uz kon-
gresiem, sūta grāmatas uz skolām 
Latvijā. Biedrība dāsni atbalsta ievē-
rojamus būvju un pieminekļu projek-
tus Latvijā, kā piemēram Okupācijas 
muzeja jaunbūvi, Kalpaka un Kārļa 
Ulmaņa pieminekļus un citus vērtīgus 
projektus.

Biedrība savu namu iegādājās 
1968. gadā, blakus latviešu namam 
Tālava un pāri ielai ir Latviešu ev.-lut. 
draudzes Sv. Pētera baznīca. Namu 
biedrība izlieto savu saietu un biroju 
vajadzībām. Namā ir ērta sanāksmju 
zāle ar 40 klausītāju kapacitāti, grā-
matnīca, Laimas grupas birojs, vir-
tuve un labierīcības.  Otru nama pusi 
aizņem muzejs.  Saietu zālē pie sienas 
ir goda plāksne biedrības labvēļiem, – 
sarakstā lasām: Fricis Aleksands 
Uķenieks, Emīlija Strauta, Valtraute 
Sauka, Milda Knostenberga, Flora 
Tidriķe, Harijs Granīts un  atsevišķa 
plāksne Benitai Vembris.

Turpinājums 14. lpp.

Mazā Latvija
Turpinājums no 2. lpp.

Biedrības 40. Gada svētki 1989.g. Tālavā.

Jāņu svētki 1992. g. Jāņa tēvs Bruno Krūmiņš un Jāņa 
māte Laima Bogena ar līgotājiem.
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Jaunā Gaita nr. 257

Jūnija numura ievadā citēti dzej-
nieka Knuta Skujenieka vārdi no vis-
jaunākā krājuma Tagad esmu Alek-
sandrs:

 ai ai vecais brāli
 kam tu gāji valsti zagt?
 kam tu gāji mellu naudu
 avotā atmazgāt?
 ...
 teci teci vecais brāli
 uz labiem ļautiņiem
 dos tev koka brandavīnu
 trakas govis gaļu ēst

Savu pērn nolasīto referātu sim-
pozijā „Kultūra un kultūrpretestība 
PSRS okupētajā Latvijā” Skujenieks 
nobeidz ar skumju atziņu: „...mana 
cīņa par literatūras neuzpērkamību 
tomēr, šķiet, ir bijusi cīņa ar vējdzir-
navām. Konjunktūra un konformisms 
šodien zeļ kupliem ziediem arī bez to-
talitārisma...”

Eva Eglāja-Kristsone pētījuma 
„Okupētās Latvijas un latviešu trim-
das saskarsme un tās dinamika” trešā 
daļā apskata intensīvo kultūras sakaru 
taktikas laiku (1964-1987), un salīdzi-
na Veltas Tomas, Valentīna Pelēča, 
Olafa Stumbra un Ulda Ģērmaņa at-
šķirīgos piedzīvojumus, dzimteni ap-
ciemojot.

Ar Kultūras sakaru lietu nākas 
interesantā veidā sastapties arī Jura 
Šlese ra atstāstījumā un pārdomās par 
Jāņa Krēsliņa Rakstu 3. sējumu, kur 
saturā, starp citu, ir Krēsliņa saraks-
tes ’60-os un ’70-os gados ar dažādām 
trimdas personībām, to skaitā arī ar 
Ervīnu Grīnu (dzejnieku un rakst-
nieku Richardu Rīdzinieku). Grīns 
1975. gadā piedalījies kontroversālajā 
Latviešu jaunatnes kongresā Florefā, 

Beļģijā, kur sadarbībā ar čekas Kultū-
ras sakaru komiteju bija aicināti pie-
dalīties okupētās Latvijas literāti un 
noturēts atsevišķs „tuvināšanās semi-
nārs”. Domu izmaiņa par šo notikumu 
un arī par Jaunās Gaitas vēsturisko 
lomu kultūras sakaros un jaunatnes 
lietās liek paklausīt Šlesera mudinā-
jumam pašam lasītājam ķerties pie 
Krēsliņa studijām. Rakstu trīs sējumi 
ir to vērti!

Jānis Krēsliņš, sr. pats veltī dažus 
vārdus un vienu atdzejojumu šā gada 
janvārī mirušā amerikāņu rakstnieka 
Džona Apdaika (John Updike) piemi-
ņai. 

Literatūras profesores Intas Ezer-
gailes (1932-2005) raksts „Mūsu rakst-
nieces un trimda” pievēršas galveno-
kārt trimdas dzejniecēm Veltai Tomai, 
Astrīdei Ivaskai un Ritai Gālei. Pamat-
doma − sievietei jau no laika gala bijis 
trimdinieces liktenis mūsu kultūrā, ko 
dominē vīrieši. Taču tieši rakstīšana 
sievieti spēj izvest cauri vistumšākiem 
labirintiem...

Drusku citādā garā šiem tumšiem 
labirintiem pieiet dzejniece Ingmāra 
Balode. Ieskatīdamās Eduarda Aiva-
ra visjaunākā dzejas krājumā „Sāras 
mīlestība“, viņa raksta – Aivars mēģi-
na rādīt kailu esību, bet jau tik kailu, 
ka žanrs tam: „erotika”. Man škiet, ir 
pēdējais laiks to latviešu literatūrā ie-
viest kā tādu...

Literatūras kritiķe Ildze Kronta 
sniedz ieskatu ilggadīgā (1969-1985) 
Literatūras un Mākslas redaktora Jāņa 
Škapara memuārā Barjerskrējiens. 
Škapars: Es varēju strādāt tik ilgus 
gadus tāpēc, ka es samērā prasmīgi 
manevrēju starp partijiskām prasī-
bām un situāciju, kāda bija radošajā 
vidē. Kronta: ...rūgts secinājums − bez 
manevrēšanas tādas avīzes nebūtu un 
manevrēšanā nenoliedzmi kaut kas iet 
bojā...

Mākslas daļā uzstājas Līga Balo-
de-Svikss ar divām fotogrāfijām un 
Ināra Matīsa un Gerda Roze ar krāš-
ņām abstraktām gleznām. Dzejnieces 
Baibas Bičoles visjaunākie devumi ir 
viņai tik raksturīgā fantastiskā vizuālā 
iztēle un stingrais atspēriens pret kon-
krēto un pazīstamo. Jura Rozīša īs-
stāsts ir par latvieša puiku Tasmānijā, 
kas mātei grib dāvināt trauku dvieli, 
bet veikalā izraisa smieklus, prasī-
dams nopirkt dish-rag.

Uldim Siliņam piemīt rets talants 
pat visdrūmākos notikumus atstāstīt 
tā, ka klausītājam jeb lasītājam gribot, 
negribot jāsmaida. Šoreiz ir padsmit-
nieka atmiņas par piedzīvojumiem 
Vācijā, kara pēdējos mēnešos. Nomet-
ņu laiku atmiņas tiks publicētas turp-

mākos JG numuros.
Kiberkambara slejā arčijs (archy) 

prusaks norauj pieklājības masku, 
deklarē karu pret cilvēci un atmet vi-
sas diakritiskās zīmes. Nodaļā Dažos 
vārdos, kā vienmēr raibas īsziņas par 
mūžības lappusi pāršķīrušiem, ap-
balvojumus saņēmušiem, grāmatām, 
mūzikas, teātra un kino uzvedumiem, 
valodas, kultūras un politikas aktuali-
tātēm visā pasaulē.

Grāmatu recenzijas: Kārlis Vēr-
diņš. Es (Lalita Muižniece); Dzintars 
Sodums. Kopoti raksti. VII sēj. Viņ-
puse. Stāstījums ar romāna pazīmēm, 
Jānis Rokpelnis. Virtuālais Fausts, 
Agate Nesaule. In Love with Jerzy 
Kosinski, Viktors Hausmanis. Lat-
viešu teātris ASV un Kanādā (Juris 
Silenieks); Laima Muktupāvela. BRĀ-
LIBRĀLI (Biruta Sūrmane); Juka Ris-
laki. Maldināšana: Latvijas gadījums, 
Jukka Rislakki. The Case for Latvia 
(Gundars Ķeniņš-Kings, Aija Veldre 
Beldava); Journal of Baltic Studies 
(JBS), XXXIX/4 (2008) (Gundars Ķe-
niņš-Kings); Inga Žolude. Silta zeme 
(Aina Siksna); Saviannas Stenesku 
(Stănescu) luga Waxing West (Jānis 
Krēsliņš, jun.); un Karogs 2008.X-
2009.III (Juris Zommers).

Jaunās Gaitas atsevišķu numuru 
par 10 ASV dolariem var pasūtināt 
,rakstot vai zvanot JG saimniecei In-
grīdai Bulmanei, tālr. : 416-621-0898, 
e-pasts: <ibulmanis@scom.ca> ; gal-
venā redaktora Rolfa Ekmaņa e-pasta 
adrese: <rolfs.ekmanis@asu.edu>  un 
<rekmanis@msn.com> . Viena gada 
abonements (četri numuri) maksā 39 
ASV dolāru, Kanadā – 39 Kanādas 
dolāri. Rīgā Jauno Gaitu var nopirkt 
Okupācijas muzejā.  Atsevišķus raks-
tus no jūnija numura un arī no vecā-
kiem numuriem iespējams uzmeklēt 
un izlasīt Jaunās Gaitas mājas lapā 
<zagarins.net/JG>.

Juris Žagariņš

Kultūra

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $5 par 1 cm vienā 
slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš 
izmaksās tikai $30.
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Rakstnieka darbarīks ir valoda, 
un viņa uzdevums ir to izmantot tā, 
lai atrastu savu īsteno balsi. Mēs visi 
piedzimstam valodas vidē, bet, ja nu šī 
valoda netop par valodu, kurā mēs ru-
nājam? Kādi spēki nosaka mūsu valo-
das lietojumu? Kas rosina vai apslāpē 
vajadzību izteikties? Un kā tad rakst-
nieks atrod pats savu īsteno balsi? 

Kad es 1979. gadā atstāju Angliju, 
lai atgrieztos Austrālijā, teātra skolas 
darbinieki, kurā es stažējos un vēlāk 
mācīju, ne bez ironijas pieskaņas uz-
dāvināja man grāmatu, kas man ir dār-
ga vēl šobaltdien. Tās autors bija čehu 
emigrants Džordžs Maiks (George Mi-
kes). Tā bija humoristiska rokasgrāmata 
„Kā būt svešiniekam“ („How to be an 
Alien“) iebraucējiem un svešiniekiem, 
lai padarītu vieglāku iedzīvošanos an-
gļu sabiedrībā. Ironija bija divkārša: 
es ne tikvien braucu prom, bet – mani 
kolēģi to nezināja – es pats kā imigran-
tu bērns, ierodoties Anglijā, biju piere-
dzējis gluži parastas iebraucēja likstas. 
Būdams ārzemēs, es sev par pārstei-
gumu atklāju, ka esmu lielā mērā aus-
trālietis. Ne tādēļ, ka mana austrāliešu 
izruna ar savu raksturīgo pieskaņu 
vēstīja par manu Ziemeļkvīnslandes iz-
celsmi, kuru, ja labi ieklausās, var ma-
nīt vēl šodien. Ne tādēļ, ka tovasar jutu 
līdzi Austrālijas kriketa komandai, kad 
tā zaudēja „pelnus“ (The Ashes – urna, 
kas satur pelnus no sadedzinātiem 
koka atribūtiem, ar kuriem Austrālijas 
un Anglijas valsts komandas spēlēja 
kriketu pirmo reizi 1877. gadā) Angli-
jai laikā, kad šo zemi piemeklēja rets 
karstuma vilnis. Sajūta bija tāda, it kā 
kāds mana gara stūrītis būtu pamodies 
un beidzot, pēc divdesmit sešus gadus 
ilga miega, ticis ievērots. 

Dīvaini bija tas, ka, lai arī es ru-
nāju un jūtos kā austrālietis, visi man 
teica, ka es neesot tipisks austrālietis, 
ka man piemītot eiropeiska uztvere 
(lai arī ko tas nozīmētu). Vai tas būtu 
izskaidrojams ar zināmu latviešu ie-
tekmi, kas izauklēta gados, kad dzīvo-
ju Ziemeļkvīnslandē? Un, ja es tik ļoti 
jutos kā austrālietis, un dažreiz ilgas 
pēc Austrālijas bija neizturamas, vai 

tas nozīmēja, ka nemaz nebiju tik lat-
visks, kā kādreiz biju apgalvojis? Galu 
galā es biju pabijis Anglijā trīsarpus 
gadus, un pa to laiku man nekad ne-
bija ienācis prātā apmeklēt Latviju. Un 
vēl mulsinošāk bija tas, ka, atgriežo-
ties Austrālijā, es piedzīvoju ļoti dziļu 
kultūršoku. Kaut arī apkārtne bija tuva 
un pazīstama, es jutos kā svešinieks. 
Kas tie ir par cilvēkiem? Vai es gribu 
būt viņējais? Kā es te iederos? Es tikai 
nesen biju atklājis, ka neesmu latvietis, 
un nu es vairs nebiju arī austrālietis. Šī 
apziņa par pārvietojamību ļoti lielā 
mērā izpaužas manos darbos. Dažreiz 
es domāju, ka esmu paņēmis labāko no 
abām šīm pasaulēm, ka stāvu ar katru 
kāju savā pusē. Tumšākos brīžos man 
šķiet, ka esmu abām pusēm nošāvis 
garām. Patiesība, kā jau parasti, ir kaut 
kur pa vidu.

Pēc gadiem desmit, kad jau biju 
guvis ievērību kā dramaturgs, mani 
uzaicināja teikt runu multikulturālu 
apmācību dienā Austrālijas Kultūras 
fonda (Australia Council) personā-
lam un valdei. Es biju saņēmis pāris 
grantu, bet nebija nekādu akadēmisku 
rakstu par manu etnisko pašsajūtu un 
to, kā tā izpaužas manos darbos. Mani 
būtībā neuztvēra kā „multikulturālu“ 
rakstnieku – mani darbi visnotaļ at-
bilda apkārtējās vides standartiem, un 
tādēļ es ironiski nosaucu savu referā-
tu šādi: „Mans vārds sarakstā iederas 
labi“. Mani bija mudinājuši runāt par 
to, kā kāds no angliski nerunājošas 
vides (NESB – non English speaking 
background, kas ierosina anekdotes 
par nesbietēm), top par mākslinieku 
pamatsabiedrībā. Pamattēze bija tā, 
ka šādu jautājumu var tiklab attiecināt 
arī uz kādu, kurš dzīvo kādā ļoti tālā 
apvidū, pusotra tūkstoša kilometru 
attālumā no Brisbanes (nemaz nerunā-
jot par Sidneju, Melburnu vai Londo-
nu), mazā lauku ciematiņā un pēkšņi 
kļūst par līdzstrādnieku profesionālā 
pamatsabiedrības teātrī. Referāta no-
saukums bija dzēlīga piezīme no ma-
nas puses Australia Council vēlmēm 
atspoguļot statistikā veiksmīgu granta 
saņēmēju no „multikulturālās“ vides. 
Dīvainā kārtā, kad man bija jālasa 
paša uzrakstītos vārdus par asimilāci-
ju un latviešu valodas neprašanu, man 
iesprūda balss rīklē, un kādu mirkli es 
nespēju turpināt. Pēc tam man jautā-
ja, kas notika, kas izraisīja šos emoci-
ju uzplūdus. Varbūt negaidīti pēkšņā 
sava zaudējuma apzināšanās nozīmēja 
to, ka tomēr esmu latvietis.

Es piedzimu un uzaugu mazā cu-
kurražošanas pilsētiņā ar diviem tūk-
stošiem iedzīvotāju, no kuriem trešā 
daļa bija cittautieši, svešzemnieki: 
somi, dienvidslāvi, itāļi, grieķi, spāņi, 
čehi, poļi un, protams, latvieši. Mēs 
bijām tikai divdesmit, divas ģimenes 

un astoņi vai deviņi vecpuiši,– kārtīgi 
iemetēji, kuri bija karojuši frontē Krie-
vijā. Mēs ģimenē bijām septiņi, un, 
kad mana māte saslima ar tuberkulozi, 
viņai nācās pavadīt deviņus mēnešus 
Taunsvilas (Townsville) slimnīcā, kas 
atradās piecu stundu brauciena attālu-
mā ar vilcienu. Mani brāļi un māsa bija 
vecumā starp vienu un sešiem gadiem. 
Man bija pieci gadi. Tika nolemts, ka 
tēvs nespēs par mums gādāt, it īpaši 
tādēļ, ka viņš strādāja maiņu darbu 
vietējā cukurfabrikā. Mūs aizsūtīja 
uz kādu Kvīnslandes valdības bērnu 
namu Taunsvilā, un tētis mūs apcie-
moja reizi vai divas mēnesī, kad darba 
un vilcienu grafiks to atļāva. Šajā laikā 
māti redzējām tikai vienu reizi, kad 
viņa sakliedzās ar mums no slimnīcas 
ceturtā stāva loga. Viņai bija teikts, ka 
mēs tur atrodamies, lai saņemtu potes 
pret tuberkulozi. 

Dikenss (Charles Dickens) bija 
miris pirms gandrīz simts gadiem, bet 
domāju, ka viņam būtu labi zināma 
pavalsts valdības birokrātiskā pieeja 
bērnu namu vadīšanai piecdesmitajos 
gados. Par šo jautājumu deviņdesmi-
tajos gados notika Kvīnslandes valdī-
bas izmeklēšana, kuras rezultāts tika 
apkopots apbēdinošā ziņojumā, kas 
patlaban ir izdevīgi dziļi ierakts ar-
hīvos. Lielākais vairums bērnu, kas 
bija valsts aprūpē, bija savu ģimeņu 
pamesti vai bāreņi, arī mazgadīgi no-
ziedznieki ceļā uz labošanas iestādēm 
vai arī nesen atbrīvoti no tām, aizbē-
gušie no audžuģimenēm un pāris no 
aborigēnu „nolaupītās paaudzes“. Ti-
kai nedaudzi bija tādi kā mēs, kuru 
vecāki pat maksāja par aprūpi. Vairā-
kums bērnu bija vecāki par mums un 
dzīves gudrāki. Viņi mums iemācīja 
nerakstītos likumus un skolā, kur mūs 
bieži terorizēja, mūs aizstāvēja. Perso-
nāla nostāja visnotaļ bija tāda, ka bērni 
nonākuši šajā namā tikai pašu vainas 
dēļ. Latviski šeit nerunāja. Mums gan 
oficiāli, gan neoficiāli ieteica latviski 
nerunāt. Angļu valoda bija ne tikai 
pielāgošanās, bet pat izdzīvošanas 
valoda. Pat tēva apmeklējumu laikā 
mums visiem, ieskaitot tēvu, lika ru-
nāt angliski. 

Kad atgriezāmies mājās, mēs vairs 
nerunājām latviski, vismaz ne pārāk 
bieži. Ne jau tādēļ, ka nemācējām, bet 
tādēļ, ka izvēlējāmies to nedarīt. Kāda 
jēga runāt latviski tik nedrošā pasau-
lē, kur ģimeni un mājas var tik viegli 
atņemt, kur no latviešu valodas nav 
nekāda labuma, un bez tās var pilnībā 
iztikt. Mūsu vecāki un viņu draugi tur-
pināja ar mums sazināties latviski, bet 
mēs pieaugot lielākoties atbildējām an-
gliski. Mēs sevi neuztvērām kā austrā-
liešus, bet kā svešiniekus, kuri tagad 
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Rakstnieka valoda 
Jānis Balodis
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Latvijas īsziņas
Pārbaudiet kandidātus

Izmantojot viedas balsošanas sis-
tēmu portālā www.esbalsoju.lv. , jo īsi 
pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
ir iespēja noteikt kandidātus, kuru 
politiskie mērķi un plānotie darbības 
virzieni visvairāk atbilst jūsu politis-
kajiem uzskatiem.

Projekta ietvaros politiskajiem 
kandidātiem, kas balotējas Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, tika piedāvāts 
atbildēt uz aptaujas jautājumiem, kas 
aptver tādas jomas kā ārpolitika, eko-
nomika, sociālā politika, enerģētikas 
drošība un citas. Aizpildot līdzīgu 
aptaujas anketu projekta mājas lapā, 
vēlētājiem ir iespēja noteikt sakritību 
politiskajos uzskatos ar kandidātiem, 
kuri piedalās projektā, tādējādi palī-
dzot viņiem izdarīt apdomātu izvēli 
vēlēšanās, informēja projekta autori.

Projekts EsBalsoju.lv ir starptau-
tiskas organizācijas MyPolitIQ (www.
mypolitiq.eu) iniciatīva, un šogad tas 
tiek realizēts ne tikai Latvijā, bet arī 
Lietuvā un Polijā. Organizācijas mēr-
ķis ir mudināt cilvēkus vēlēt ar lielāku 
atbildības sajūtu, sniedzot vēlētājiem 
informāciju par politiķu nostāju ērtā, 
atraktīvā un viegli saprotamā veidā.

* * *

Vai partijas apvienosies?
Aizsardzības ministrijas parla-

mentārais sekretārs, Pilsoniskās sa-
vienības (PS) frakcijas Saeimas de-
putāts Kārlis Šadurskis lūgs PS valdi 
lemt par iespēju pēc vēlēšanām apvie-
not PS, Jauno laiku un Sabiedrību ci-
tai politikai vienā organizācijā:

„Līdzšinējās viedokļu atšķirības 
ir sīkas, salīdzinot ar Latvijā veica-
majiem darbiem, lai sasniegtu latvis-
ku, izglītotu un bagātu valsti. Vairāk 
nekā jebkad vajadzīga viena, spēcīga 
latviešu partija,“ uzskata Šadurskis, 
norādot, ka plašā apvienībā vajag aici-
nāt arī citas politiskas organizācijas ar 
līdzīgu programmu. Šadurskis atzīst, 
ka iepriekš ir pieļautas smagas kļūdas. 
Taču tās izpērkamas ne ar nožēlu, bet 
grūtu darbu.

* * *

Cīņa par studentiem
Tuvojas kārtējie izlaidumi Latvijas 

vidusskolās, un augstskolas jau sāku-
šas cīņu par topošajiem studentiem 
sacenšoties savā starpā gan par labāko 
studiju maksu, gan programmu un so-
ciālā atbalsta piedāvājumu. Šo sāncen-
sību par studentiem šogad saasinājusi 
ne tikai ekonomiskā krīze, bet arī stu-
dentu skaita samazināšanās. Studējošo 
skaits Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas 
samazinās, katru gadu sarūkot vidēji 
par 2000 cilvēkiem.

* * *

Blondīņu festivāls
31. maijā, Rīgā blondīnes sapulcē-

jās Esplanādē pie Raiņa pieminekļa, 
lai pa Reimersa ielu, gar Bastejkalnu 
un tālāk pa Kaļķu ielu, orķestra mū-
zikai skanot,  dotos uz krastmalu. Pēc 
tam blondīnes devās uz tirdzniecības 
centru Mols, kur bija iecerēts uzņemt 
fotogrāfiju ar lielāko gaišmataino mei-
teņu skaitu.

Blondīnes lielākoties bija tērpušās 
savās iecienītajās krāsās – baltā un 
rozā, daudzām līdzi bija mazi klēpja 
sunīši. Pasākums izraisīja lielu intere-
si gan rīdziniekos, gan ārvalstu viesos, 
kuri ar aizrautību vēroja blondīņu pul-
cēšanos un pavadīja blondīnes gājienā 
uz krastmalu. Gājienam bija pieteiku-
šās 35 komandas no Rīgas un arī citām 
Latvijas pilsētām. Katrā komandā ir 10 
līdz 20 dalībnieces. Šāds jautrs gājiens 
ticis rīkots, jo tas esot labs veids, kā 
iziet no krīzes, un viens no pasākuma 
mērķiem ir tūristu piesaistīšana pilsē-
tai, kā arī labdarība – iecerēts savākt 
līdzekļus spēļu laukuma ierīkošanai 
bērniem ar īpašām vajadzībām. Arī 
turpmāk ik gadu 31.maijā paredzēts 
rīkot blondīņu gājienu. Šogad pirmo 
reizi Latvijā tika realizēts projekts Go 
Blonde. Iecerēts, ka blondīņu nedēļas 
nogale turpmāk tiks rīkota Rīgā kat-
ru gadu pēdējā maija nedēļā ar ambi-
ciozu plānu apvienot 2000 blondīņu, 
noslēdzot to ar labdarības balli. Šajā 
blondīņu nedēļas nogales pasākumu 
programmā bija iekļautas visdažādā-
kas aktivitātes, kas mijās ar labdarību, 
daudz pozitīvu emociju un humoru; 
piemēram, blondīņu parāde, modes 
diena, sporta diena un blondīņu balle.

* * *

Mistiskās garantijas
Starptautiskais valūtas fonds ir 

ieteicis Latvijai izveidot uzkrājumus 
riskantajām valsts izdotajām garanti-
jām, tā valdības diskusijā par savulaik 
izsniegtajām valsts garantijām vairāku 
olimpisko centru būvniecībai sacīja fi-
nanšu ministrs Einars Repše.

Viņš norādīja, ka šādi uzkrājumi 
būtu līdzīgi tiem, kurus bankas veido 
slikto kredītu segšanai.

Jau izsniegtās valsts garantijas 
centru būvniecībai Repše nosauca par 
100% valsts maksājumiem. Gan viņš, 
gan premjers Valdis Dombrovskis gan 
pašvaldību lietu ministrs Edgars Za-
lāns rosināja, ka turpmāk izsniegtiem 
kredītiem ir jābūt formulētiem nevis 
kā garantijas, kuras premjers atzina 
par mistiskām, bet gan skaidri noteik-
tiem valsts un pašvaldību investīciju 
projektiem.

Valdība arī vienojas, ka jautājumu 
par izsniegtajiem galvojumiem dažu 

centru celtniecībai vēl turpinās izska-
tīt.

* * *

Latu nedevalvēs
Latvijas Banka neveiks Tautas par-

tijas ierindas biedra Andra Šķēles „ie-
teiktos eksperimentus ar latu“, atklātā 
vēstulē Latvija Avīzei norāda bankas 
prezidents Ilmārs Rimšēvičs, norā-
dot: „Devalvācijas dēļ sapnis par eiro 
ieviešanu 2012., vēlākais, 2013. gadā 
būtu izsapņots uz ilgiem gadiem. Tā-
pēc, apzinoties savu atbildību, Šķēles 
ieteiktos eksperimentus ar latu Latvi-
jas Banka neveiks.“

Rimšēvics arī vaicā Šķēlem kā lata 
devalvācijas ieteicējam: vai viņš būtu 
gatavs kalna galā iekustināt akmeni, 
zinot, ka pakājē mīt cilvēki? „Deval-
vācijas raisīts uzticības kritums latam, 
Latvijai, bankām, inflācijas kāpums 
būtu līdzvērtīgs lavīnas nogruvumam 
kalnos – viens iekustināts akmens lī-
dzi nestu daudzus, mazus un lielus. 
No šī otrā, uzreiz nepamanāmā efekta 
beigu beigās zaudētāji būtu visi – uz-
ņēmēji, darba ņēmēji, bankas, budžets 
un pensionāri.“

* * *

Samazinās kompensācijas
Finanšu ministrija ir izstrādājusi 

grozījumus likumos, kas paredz turp-
māk skolotājiem atlaišanas gadījumā 
maksāt pabalstu tikai vienas mēnešal-
gas apmērā.

Grozījumi arī paredz, ka netiek iz-
maksātas ne tikai prēmijas un naudas 
balvas, bet arī netiek veikta materiālā 
stimulēšana (piem., par ikgadējo dar-
bības novērtējumu), bet atvaļinājuma 
pabalsts valsts pārvaldē 2009. gadā 
netiek maksāts.

Likums papildināts ar jaunu pantu, 
kas nosaka ierobežojumu kompensāci-
jas vai pabalsta izmaksai pilsētas do-
mes, rajona padomes, novada domes 
un pagasta padomes deputātiem saka-
rā ar deputāta pilnvaru izbeigšanos, ja 
viņš divu nedēļu laikā netiek nodroši-
nāts ar iepriekšējo darbu, kā arī sakarā 
ar pašvaldību apvienošanos, ja deputā-
tam netiek piedāvāts līdzvērtīgs amats. 
Tādējādi šobrīd esošais kompensācijas 
un pabalsta apmērs – trīs amatalgas 
tiek aizstāts ar vienu amatalgu.

* * *

Rīgā nedrīkst sēdēt
Otrdien, 26. maijā  Rīgas dome 

nolēma neskatīt jautājumu par grozīju-
miem, ar kuriem bija paredzēts atļaut 
sēdēt pilsētas centra parka zālienos. 
Domnieki vienojās jautājumu  atkārtoti 
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skatīt tuvākajā Rīgas domes Vides 
komitejā, bet lēmums jāpieņem Rīgas 
domei. Pašvaldība plāno veikt grozīju-
mus, atļaujot sēdēt centra parka zālie-
nos, bet saglabāt aizliegumu atrasties 
zālienā Rīgas pilsētas kanāla nogāžu 
apstādījumos.

Ja Rīgas kultūrvēsturiskās daļas 
zālienam būs nepieciešami apsaim-
niekošanas vai labiekārtošanas darbi, 
attiecīgā pašvaldības iestāde varēs 
izvietot pagaidu aizlieguma zīmes. 
Jaunajos noteikumos tiek precizēts 
aizliegums atrasties publiskās vietās 
ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepa-
kojumu. Patreiz noteikumi paredz aiz-
liegumu atrasties ar atvērtu vai vaļēju 
alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepa-
kojumu vai alkoholisko dzērienu, kura 
absolūtā spirta daudzums pārsniedz 
0,5%, izņemot vietas, kur alkoholisko 
dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība.

Pašlaik publiskas vietas jēdziens ir 
iestrādāts vairākos likumos, un domes 
noteikumi to nevar skaidrot atšķirī-
gi, un arī jēdziens troksnis formulēts 
dažādi, jo līdz šim Rīgas Pašvaldības 
policijas darbinieki un citas kontrolē-
jošās iestādes ir saskārušās ar dažādu 

tā interpretāciju.
* * *

Beidzamās Skroderdienas
17. jūnijā Latvijas Nacionālais te-

ātris sāks rādīt tradicionālās Rūdolfa 
Blaumaņa Skroderdienām Silmačos, 
ar ko Latvijas Nacionālais teātris šo-
gad, tāpat kā citus gadus, noslēdz arī 
jubilejas sezonu.

Izrāžu sērija tradicionāli noslēg-
sies pirms Jāņiem 22. jūnijā. Šogad 
Skroderdienas Silmačos būs skatāmas 
pēdējoreiz šajā iestudējumā, un nos-
lēguma izrādē skatītāji tiks cienāti ar 
sieru un alu.

Izrādes režisors – Edmunds Frei-
bergs, scenogrāfs Gunārs Zemgals, 
kostīmu māksliniece Ieva Kundziņa; 
galvenajās lomās – Daiga Gaismiņa 
(Antonija), Mārcis Maņjakovs (Alek-
sis), Ivars Puga (Dūdars), Evija Skul-
te (Elīna), Mārtiņš Egliens (Kārlēns), 
Ainārs Ančevskis (Rūdis), Dita Lūriņa 
(Ieviņa), Jānis Skanis (Ābrams), Uldis 
Anže (Joske), Daiga Kažociņa (Zāra), 
Astrīda Kairiša, Lāsma Kugrēna (Be-
bene), Jānis Kaijaks (Pindaks), Dace 
Bonāte (Pindacīša), Egils Melbārds, 
Normunds Bērzs (Pičuks), Anna Klē-
vere (Auce), Gunta Virkava (Tomuļu 

māte) u.c.
Skroderdienu popularitāte ar katru 

to iestudējumu un atjaunojumu ir tikai 
augusi. Ja 30tajos gados Skroderdie-
nas Silmačos bija joku luga ar atpa-
zīstamām sadzīves situācijām no pašu 
dzīves vai atmiņām par neseno laiku, 
kur gardi varēja izsmieties par savu 
dabu un raksturu mīlestības un ande-
les lietās, tad padomju laikā Skroder-
dienu Silmačos iestudējumi kļuva par 
apliecinājumu latviskai identitātei, un 
tikpat svarīgas kā joki un mīlestības 
peripetijas šai lugā kļuva Zāļu vakara 
skats ar līgošanu.

Šodien Skroderdienas Silmačos 
ir tautas gabals, kas folklorizējies un 
kam jau ir teju rituāla nozīme. Kas tad 
šai lugā tā piesaista un kāpēc to tie-
šām varam skatīties vēl un vēl? Savā 
ziņā rituāla daba tām ir arī teātramīļu 
vidū – ar Skroderdienām Silmačos bei-
dzas teātra sezona Nacionālajā teātrī, 
un arī citos teātros sākas vasaras brīv-
dienas.

Latvijas Nacionālajā teātrī Skro-
derdienas Silmačos iestudējuši: Alek-
sis Mierlauks (1921, atj. 1924), Alfrēds 
Amtmanis-Briedītis (1935, 1955), Jānis 
Zariņš (1941), Alfreds Jaunušans (1975, 
A. Amtmaņa-Briedīša inscen. atj.), Ed-
munds Freibergs (1994, 2002). ∎

Latvijas īsziņas
Turpinājums no 10. lpp.

Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs...
1939. gada tre-

šajās Lieldienās 
latviešu dzejnieks 
Eduards Virza sa-
rakstīja savu pra-
vietisko dzejoli, 
kurā pareģoja nā-
kamā gada notiku-
mus. Notika tieši tā, 

kā dzejnieks rakstīja:
Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs
bez laika kokiem augļi nokritīs
par nastu būs, kas ir, un tas, kā nava.

Kopš tā senā pavasara pagājuši tie-
ši 70 gadi. Šajā laikā Latvijas neatka-
rība gan pazaudēta, gan atjaunota, un 
pirmie atjaunotā neatkarīgā valstī dzi-
mušie bērni jau sasnieguši pilngadību. 
Kā rāda aptaujas, liela daļa no viņiem, 
tāpat arī vecākiem un jaunākiem pilso-
ņiem, nopietni pārdomā, vai Latvijas 
valsts ir vieta, kur gribētos dzīvot un 
audzināt nākamās paaudzes.

Saprotams, ka cilvēki brauc pro-
jām ne tikai ekonomisko apsvērumu 
dēļ. Īpaši jaunieši pamet dzimteni arī 
tāpēc, ka nejūtas droši un aizsargāti, 
neredz iespēju studēt un pilnveidoties. 
Citi kā iemeslu min nacionālo depre-
siju, un es baidos, ka lielās pilsētās ir 
ļoti daudzi, kuri saprot, ko tas nozīmē. 

Var iedomāties, kā par šo faktu ir 
satraukušies Saeimas deputāti, valdī-
ba, pašvaldību vadības, ierēdņi un visi 
pārējie, kuru darbs un alga ir tieši at-
karīga no tā, vai valsts ir jebšu tās nav. 
Ja nav cilvēku, nevar būt novada un 
valsts – tas ir tik vienkārši un skaidri. 

Līdz šim satraukums nav parādīts at-
klātībai un noslēpumā turēti arī nodo-
mi risināt šo eksistenciālo problēmu.

Tik sašķelta kā šogad mūsu tauta 
atjaunotās Latvijas laikā vēl nav gājusi 
ne uz vienām vēlēšanām. Dažu trek-
nā gala politiķu aicinājums saliedēties 
drīzāk izklausās pēc šo politiķu pašsa-
glabāšanās instinkta, kas nerod dzir-
dīgas ausis. Tomēr latviešu tautai nav 
citas iespējas, kā saliedēties, un tas 
prasīs lielus kompromisus no visiem. 
10 000 skolotājiem, kuri rudenī (var-
būt) paliks bez darba, būs grūti atrast 
vienu valodu ar izglītības politiķiem 
un ierēdņiem. Viņi nāk no dažādām 
pasaulēm. Ārsti un medicīnas māsas 
nekad nesapratīs augšās izperinātos 
lēmumus, kas šajā jau tā sarežģītajā 
laikā mudina uz dārgām reformām. 
Katrs zina minēt kādu konkrētu pie-
mēru, kā nelietīgi, bez jēgas un sapra-
šanas tiek tērēta valsts nauda.

Neraugoties uz pazemojumiem un 
dusmām, latviešu tautai nav cita ceļa, 
kā apvienoties, atgūt pašapziņu un ie-
dēstīt to nākamajās paaudzēs. Grūti lai-
ki ir piemeklējuši daudzas valstis, bet, 
ja tauta dodas vai nedodas vēlēt, atro-
doties tik dziļā iekšējā krīzē kā mūsējā, 
tad neviens starptautisks aizdevums 
nespēs paildzināt tās dzīves ilgumu.

Liela daļa vēlētāju nezina, kam 
uzticēties, un tukšu solījumu bārstī-
tāji to izmanto. Viens no pirmajiem 
sevis slavinātājiem 90. gadu vidū bija 
ekspolitiķis Zīgerists. Tagad atskato-
ties, šķiet, ka viņš šajā plejādē nebūt 

nav bijis lielākais ļaunums. Primitīvās 
reklāmas ķer muļķi pirms katrām vēlē-
šanām, un atkal desmitiem tūkstošu ir 
gatavi uzķerties.

Dzirdēti argumenti, ka mūsu valstī 
nav pietiekams skaits izglītotu, profe-
sionālu un godprātīgu politiķu. Tā nav 
taisnība. Viņi ir, bet dara savu darbu 
godīgi un pārāk klusi. Skaļi skan tuk-
šās mucas, un turklāt tās vareni smird. 
Bet vai tāpēc šādiem politiķiem būtu 
jāatdod sava balss? Vai tāpēc vispār 
nebūtu jāiet uz vēlēšanām? Vai dažu 
desmitu vai simtu neieinteresētu un 
savtīgu ierēdņu dēļ būtu jāzaudē uz-
ticība tiem, kuri dara savu darbu pēc 
labākās sirdsapziņas?

Pilnīgi droši katrā pašvaldībā, 
daudzos sarakstos ir arī godīgi po-
litiķi un labi speciālisti, kuri spēj un 
grib strādāt savu novadu un pilsētu 
labā. Ikviens vēlētājs pavisam noteikti 
pazīst kādu no viņiem. Šie cilvēki ir 
jābalsta – vispirms, lai viņi tiktu ie-
vēlēti, un arī pēc vēlēšanām, jo vieni, 
bez vēlētāju pastāvīga atbalsta, jaunie 
deputāti neko nespēs paveikt.

1939. gada pareģojumu – laiks 
šovasar vairs neies vecās sliedēs – 
2009. gada vasarā var pielietot, iesākot 
Latvijā godprātīgas politikas laikme-
tu. Mūsu tautā vēl ir tik daudz spēka, 
lai tas izdotos.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvijas Avīzē“  
2009. g. 27. maijā

www.la.lv
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laika LAAJ ārpusskolas izglītības 
vadītājai Annai Ziedarei, un pirma-
jai bērnu dārza vadītājai Marutai 
Dēliņai.
Bērnudārznieku patreizējais skaits 

ir ap 20, vēl nāk klāt viņu jaunākie brā-
līši un māsiņas, kas bieži nāk līdz uz 
nodarbībām un tādā veidā, var teikt, 
ieaug bērnu dārza saimē.

Šis bērnu dārzs ir labs pamats, pār-
ejot uz Daugavas skolu.

Domāju, ka MLB veic labu darbu 
kopā ar savām nozarēm. Kā redzat, 
gandrīz visas nozares saistītas ar bēr-
nu un jaunatnes audzināšanu, un kur 
ir bērni, parasti ir arī vecāki un vecve-
cāki, tātad veselas ģimenes, un tur var 
būt nākotne. 

Par nozarēm, kas izbeigušas darbī-
bu, jūs dzirdēsit vēlāk, sauksim to par 
vēsturi, un tā kā vēsture bieži atroda-
ma bibliotēkās, tad tas būs bibliotēkas 
pienesums šim sarīkojumam.

Biedrības darbības sākuma gadi 
bija tie intensīvākie un grūtākie, ka-
mēr iepazinās ar vietējiem apstākļiem 
un iespējām, ar tautiešu vajadzībām 
un vēlmēm. No otras puses– neiztrūka 
kandidātu amatiem un palīdzīgu roku. 
Kaut tautieši dzīvoja izkaisīti pa visu 
Melburnas apkārtni un sākuma gados 
tikai retam bija automašīna, tomēr at-
lika laiks bērnus vest uz latviešu sko-
lu, apmeklēt sarīkojumus, piedalīties 
talkās, līdzekļu vākšanas akcijās un 
citos sabiedriskos darbos.

Ir jāpiemin otrais MLB valdes 
priekšsēdis Hugo Misiņš, kas būdams 
tanī amatā nodibināja latviešu nama 
fondu un bija tā priekšnieks, kamēr no-
dibināja nama kooperatīvu, kam pie-
der un kas apsaimnieko mūsu latviešu 
namu. Atzinībā par viņa ierosmi un lie-
lo darbu nama iegādē un izveidošanā, 
mazā sarīkojumu zāle šinī namā no-
saukta viņa vārdā – Hugo Misiņa zāle.

Pelnīts pagodinājums!
Kā izpaužas MLB darbība ārpus 

tās nozarēm: sāksim ar gadskārtējiem 
sarīkojumiem.

Draudzīgais aicinājums, atgādinot 
prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājumu 
atcerēties un atbalstīt savu bijušo sko-
lu, kā arī citas mācību iestādes. Jāsaka, 
ka mūsu latviešu organizācijas un arī 
privātpersonas ir ļoti atsaucīgas šim 
aicinājumam; ziedojumu kopsumma 
mūsu izglītības iestādēm un pasāku-
miem katru gadu sniedzas tūkstošos.

Parasti sarīkojuma tēma saistās ar 
latviešu valodu. Liekas, iespaidīgā-
kais runātājs šādā sarīkojumā būs bijis 
profesors Trevors Fenels 2004. gadā. 
Austrāliešu valodnieks, kas sarakstījis 
vairāku sējumu mācību vielu latviešu 
valodas universitātes kursam un vadī-
ja šo kursu pie Adelaides universitātes, 
kamēr tas pastāvēja. Tanī laikā viņš 
regulāri reizi mēnesī lidoja uz Mel-
burnu, lai apmācītu latviešu valodas 
kursantus Melburnā.

Jāņi,– latviešiem tik nozīmīgi svēt-
ki. Jaukā atmiņā palicis Daugavas Va-
nagu vīru ansamblis Kursa, kas pub-
liku iepriecināja ar savām dziesmām; 
baudām tur arī mūsu tautas deju kopu 
priekšnesumus. Sarīkojums parasti 
notika piektdienas vakarā, bet pirms 
kādiem 10 gadiem tas bija jāpārceļ uz 
svētdienas pēcpusdienu– vecākā pa-
audze vairs nevēlējās pa tumsu braukt 
mājās. Jaunie Jāņus svin latviešu sko-
lu, skautu un gaidu svinībās Tērvetē, 
kā pienākas, brīvā dabā, kur ir iespēja 
lekt pār īstu ugunskuru!

Latvijas Universitātes dibināšanas 
atceres. MLB tās iesāka rīkot pirms 
Melburnā izveidojās akadēmiska sai-
me, kas tagad galvenokārt šo sarīko-
jumu izkārto, ar MLB minimālu līdz-
dalību, kas tomēr organizēšanā dod 
zināmu kontinuitāti.

Jaunatnes muzikālās pēcpusdie-
nas, nozarei kārtojot programmu, bied-
rībai pārējo. Vairums dalībnieku spēlē 
kādu instrumentu, bet ir arī kas uzstā-
jas ar dziedāšanu vai dejošanu. Latvie-
šu valoda nav nepieciešama, lai pieda-
lītos, un arī valodas nepratēji ir augsti 
vērtēti un var justies kā viena saime ar 
pārējiem. Tad vēl neskaitāmi sarīkoju-
mi, pieminot un godinot mūsu rakst-
niekus, dzejniekus un citas slavenības, 
kā arī vēsturiskus notikumus; sarīko-
jumi Rainim, Blaumanis, Krišjānim 
Baronam, Zentai Mauriņai un citiem, 
pieminot Rīgas 800 gadus, prezidenta 
Kārļa Ulmaņa 100. dzimšanas dienu 
un pēc tam 115. ar filmu atvestu no 
Latvijas filmu arhīva, kas bija uzņem-
ta 30os gados ar Brīvības pieminekļa 
iesvētīšanu; ceļojumu stāsti ar skatiem, 
stāstiem un skati par Latvijas nova-
diem un Rīgu, ārstu referāti par aids, 
sirds trieku un citām veselības problē-
mām, pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas paneļdiskusijas – vai atgriezties uz 
dzīvi Latvijā, vai palikt tepat.

MLB ir vienmēr centusies izsekot 
publikas vēlmēm un interesēm un, lie-
kas, lielāko tiesu tas ir izdevies.

Pat aizgāja tik tālu, ka sarīkoja 
Daugavas skolas bērniem un pārējai 
publikai – pēcpusdienu ar Hariju Po-
teru. Bērni visam ar interesi dzīvo-
ja līdzi, liekas gan, ka vienam otram 
pieaugušam nebija gluži skaidrs, ap ko 
lieta grozās, bet tas pierādīja, ka Harijs 
Poters ir arī pieejams un baudāms lat-
viešu valodā.

MLB ir arī izkārtojusi vairāku 
Latvijas mākslinieku uzstāšanos Mel-
burnā viņu Austrālijas turnejas laikā: 
kā tenoram Jānim Sproģim un ērģel-
niekam Tālivaldim Deksnim, vokālām 
grupām Putni un Anima Solla.

Varbūt daudzi vairs neatcerēsies, 
ka 1988. gada augustā MLB izkārtoju-
mā Dr. Vaira Vīķe-Freiberga šeit lasīja 
referātu par tematu Laužu valodiņa un 
nākošajā dienā Kāzu un precību dzies-
mas, bet viņas vīrs Imants Freibergs 
par tematu Datorizēta dainu datu bāze 
un tās apstrāde.

Ar viņiem abiem atkal tikāmies š.g. 

janvārī MLB sarīkojumā, kur Vaira Vī-
ķe-Freiberga mūs uzrunāja kā iepriek-
šējā Latvijas valsts prezidente. Vai tas 
nebija vienreizējs piedzīvojums, vēl ar 
iespēju pēc sarīkojuma personīgi tik-
ties ar bijušo prezidenti. Paldies viņai, 
paldies MLB par izkārtošanu!

Bija arī temati, kam sekoja kādu 
laiku. Melburnā savā laikā dzīvoja 
kādi 6 vecie strēlnieki, kas bija pie-
dalījušies Ziemassvētku kaujās. MLB 
katru gadu janvāra sākumā rīkoja 
Strēlnieku atceres ar viņu piedalīša-
nos, pēdējo 1985. gadā, kad mira pē-
dējais no viņiem.

Ļoti sekmīgas bija ik mēneša Va-
lodas pēcpusdienas no 1995. līdz 
1998. gadam, kur tika apskatītas un 
iztirzātas visādas latviešu valodas 
īpatnības un problēmas.

Pēc neatkarības atgūšanas Rīgas 
Latviešu biedrība uzsāka rīkot Latvie-
šu Biedrību Pasaulē konferences. Pir-
mā notika 1996. gadā, kurā piedalījos. 
Bija tiešām vērtīgi satikties un izmai-
nīt domas ar dažādu valstu latviešu 
biedrību pārstāvjiem, pat no Brazīlijas.

2001. gadā konferences ietvaros 
tika rīkota izstāde par latviešu biedrī-
bu pasaulē darbību. MLB sagatavoja 
12 plakātus, ko izstādīt, un saņēma uz-
slavu par labāko displeju!

Esam tos jau šeit publikai vairāk-
kārt rādījuši, ja vēlaties atkal apskatīt, 
te pie sienas tie ir.

MLB ir bijusi pārstāvēta visās šinīs 
konferencēs. Pēdējā bija 2008. gadā, 
kur piedalījās MLB valdes locekles 
Rasma Celma un Māra Piksone. Viens 
no galvenajiem tematiem bija – latvie-
šu valoda un tas saglabāšana. Liekas, 
problēmas ar to ir ne tikai latviešiem 
ārzemēs, bet arī Latvijā.

Kā redzat, MLB darbība pagājušos 
60 gados ir bijusi ļoti rosīga un daudz-
pusīga, un jāpateicas visiem, kas tur ir 
piestrādājuši: MLB valde ar palīgiem, 
referenti, mākslinieki un citi sarīkoju-
mu programmas dalībnieki, un paldies 
arī publikai par atbalstu.

---
Skats pagātnē aptvēra 60 gadus. 

Ņemot vērā pasaules piesārņošanu, 
daudzās katastrofas un tautu konflik-
tus, nevaram paredzēt, vai cilvēce pēc 
60 gadiem vēl pastāvēs. Cerēsim uz la-
bāko, tāpat arī ar latviešu sabiedrības 
pastāvēšanu Austrālijā un citās mītnes 
zemēs.

Pēdējā Austrālijas Latvieša numu-
rā lasām par Čikāgas Latviešu nama 
pārdošanu. Skumjas ziņas, kas atspo-
guļo realitāti, ka ārzemju latviešu sa-
biedrības sarūk, un mēs šeit neesam 
izņēmums.

MLB 35 gadu grāmatas pēdējais 
raksts nosaukts Ar skatu nākotnē, au-
tors – profesors Dr. Edgars Dunsdorfs. 
Rakstā viņš uzsver, cik svarīgi ir gā-
dāt par pietiekamu latvisku izglītību, 
īpaši valodas apgūšanā mūsu jaunat-
nei, lai to tad varētu iesaistīt latviešu 

MLB 60
Turpinājums no 3. lpp.
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jau prata piemēroties. Man teica, ka es 
neesot „vog“ („wog“). Par „vog“ sauca 
itāliešus un sicīliešus, dienvidslāvus 
un grieķus – bērnus, kuri ēda olīvas 
un smirdēja pēc ķiplokiem un anšo-
viem. Es biju „vop“ („wop“). Tā ir ti-
kai smalka nianse, bet tā mani ieprie-
cināja. Tas nozīmē, ka es biju gandrīz 
savējais. Arī mūsu pārtika bija citāda. 
Mēs iemainījām maizītes ar falšo zaķi 
un vārītām olām pret sviestmaizēm ar 
vedžemaitu („vegemite“ – B vitamīna 
sviesta aizdars, iegādājams tikai Aus-
trālijā) un salātlapām. Visiem garšoja 
pīrāgi (visiem vēl arvien tie garšo) un 
līdz skolas gadu beigām maniem drau-
giem iegaršojās mūsu svētku ēdieni: 
cūkas cepetis, žāvēta cūkgaļa, skābie 
kāposti, rasols, kāpostu tīteņi... Es šos 
ēdienus vēl aizvien gatavoju tad, kad ir 
jāuzlabo garastāvoklis. 

Mēs bijām maza latviešu saliņa, 
saliedēta ģimene saliedētā sabiedrībā, 
kas turējāmies cits pie cita. Neviens 
lāgā neceļoja. Es pat nezināju, ka ir tā-
das gadskārtējās Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienas, pirms astoņdesmita-
jos gados atgriezos uz dzīvi Sidnejā. 
Vienīgais latvietis, ko biju saticis ār-
pus bērnības latviešu loka, bija Ivars 
Kants, kad viņš septiņdesmito gadu 
sākumā apceļoja Austrāliju ar lugu 
Karaļa Omalija leģenda (The Legend 

of King O’Malley). Es atpazinu viņa 
gredzenu, un neparasts man šķita vie-
nīgi fakts, ka viņš ir aktieris, nevis 
viņa latvietība, jo mana paša dziļākā 
vēlēšanās bija kļūt par aktieri. Es gan 
sapratu, ka viņa audzināšana Adelai-
dē, samērā lielā un aktīvā latviešu sa-
biedrībā, atšķīrās no manējās. Sapratu 
arī to, cik maz es zināju par Latviju un 
to, ko nozīmēja būt latvietim.

Nespēja brīvi sazināties latviešu 
valodā man bija šķērslis, lai būtu kopā 
ar latviešiem. Es viņus neuzmeklēju, 
kad dzīvoju Brisbanē, Sidnejā, Mel-
burnā un Londonā. Šķiet, ka pa daļai 
es nevēlējos pats justies neērti, nedz arī 
viņus apgrūtināt. Vaina jau nav viņos. 
Viņi vienmēr mani uzņēmuši izpalī-
dzīgi un ar cieņu, bet viņu klātbūtnē 
jūtos kā nepakļāvīgs bērns. Pirms ga-
diem piecdesmit, bērns būdams, es 
pārtraucu runāt latviski un tikai tagad 
sāku saprast, kāpēc. Starplaikā neesmu 
papūlējies šo valodu apgūt, un to gan es 
pats nespēju saprast. Latviju apciemoju 
tikai pirms divdesmit gadiem, kur pir-
mo reizi tikos ar latviešu radiem. Trīs 
dienas es neteicu gandrīz vai ne vārda. 
Mana mēle bija gluži kā paralizēta. 
Kad mēģināju izteikties, tās „ķēķa va-
lodas“ paliekas, kas smadzenēs vēl bija 
aizķērušās izgaisa pilnīgi. Es ieklausī-
jos latviešu valodā, teikto pārtulkoju 
angliski, domāju angliski un centos 
domu pārnest uz latviešu valodu, lai 
spētu izrunāt kaut vai vārdu. Veselas 

trīs dienas bija vajadzīgas, lai es tiktu 
pāri nepilnības izjūtai un pazemoju-
mam, līdz sāku atkal domāt latviski 
un, kad runāju, biju atkal kā bērns. 

Vairāk tomēr latviešu valodu nees-
mu apguvis, lai gan Latvijā esmu bijis 
vēl divas reizes. Varbūt runāju pat re-
tāk, īpaši kopš mātes nāves. Mēs ar ve-
cākiem mēdzām piekopt šādu valodas 
spēlīti: runājot pa telefonu, ja es runāju 
angliski, viņi atbildēja tāpat, bet, kad 
es pārgāju uz latviešu valodu, viņi tūlīt 
arī darīja tāpat. Tagad mēs ar tēvu vai-
rāk vai mazāk runājam tikai angliski, 
un man tas šķiet mazliet dīvaini. 

Attiecībā uz amata darbarīkiem, 
lietoju vienīgi angļu valodu. Šo valo-
du es neesmu pazaudējis un nevaru 
atļauties to zaudēt. Arī tad, ja rakstu 
par latviešiem, mani ir saistījusi viņu 
izteiksme angļu valodā, varbūt tādēļ, 
ka tajā līmenī sākas mana attieksme 
pret latviešu valodu. Par savu īsteno 
balsi jāsaka, ka vēl arvien saucu no kā-
das nenoteiktas teritorijas, kas atrodas 
kaut kur pa vidu, ne šeit, ne tur, nees-
mu ne latvietis, ne austrālietis, bet, ļoti 
iespējams, abi.

Jānis Balodis

Pārspiests no grāmatas Austrālijas 
latviešu mākslinieki ar atļauju.
http://australianlatvianartists.org.au/
Oriģinālais raksts ir angļu valodā. 
Tulkošanu pārsvarā veica Baiba 
Kangere.

Rakstnieka valoda
Turpinājums no 9. lpp.

 sabiedrības darbībā.
Laba doma, bet – mums bija latvie-

šu valoda kā atzīts priekšmets matri-
kulācijas līmenī, bija latviešu valodas 
universitātes kurss, tik mazai tautas 
grupai šinī zemē kā mēs, tas tiešam 
bija liels panākums, bet pietiekama at-
balsta trūkuma dēļ, izbija.

Iemācīties valodu, īpaši latviešu 
valodu, nav viegli, tas prasa daudz 
laika un piepūles, un nav daudz tādu, 
kam savā aizņemtā dzīvē, īpaši jaunie-
šiem, tā būtu prioritāte.

Taču svarīgāk ir koncentrēties uz 
vietējās skolas un tad terciārās izglī-
tības iestādes mācībām, sportu, mū-
ziku, iespējam, ko jauna tehnoloģija 
piedāvā, draudzībām un kas zin ko vēl. 
Daudzās ģimenēs, arī kur abi vecāki ir 
latviešu izcelsmes, mājas sarunu valo-
da ir angļu.

Mums ir neliels skaits jauniešu, 
kam ir laba latviešu valoda un kas ir 
spējīgi sabiedriskā darbā, kas tiem 
patīk un tos interesē. Pagājušās Jau-
natnes dienas Melburnā, kas bija tik 
daudzpusīgas un tik labi izkārtotas, 
ir labs piemērs. Šādi jaunieši mums 
ir zelta vērts. Viņus vajag noteikti pa-
turēt prātā, ja jāveic kas interesants, 
svarīgs un varbūt arī vienreizīgs mūsu 
sabiedriskā dzīvē.

Mums šeit bija vairāki spējīgi jau-
ni cilvēki, kas ar savu labo latviešu un 

angļu valodu tagad darbojas Latvijas 
labā Briselē, Luksemburgā, Latvijā un 
citur Eiropā. Būsim lepni, ka viņi savu 
latvisko pamatizglītību ieguva mūsu 
latviešu skolās.

Pagājušo gadu MLB pirmo reizi 
rīkoja Jāņus nama mazajā zālē, jo tik 
daudzi no parastajiem apmeklētājiem 
devās uz Dziesmu svētkiem Latvijā. 
Svētku tautas deju uzvedumā arī pie-
dalījās Jūrmalnieki, – neliela tautas 
deju kopa no vairākām pilsētām Aus-
trālijā. Arī viņiem tas bija liels, brīniš-
ķīgs pārdzīvojums. Tātad, – interese 
par Latviju un latvisko ir, galvenais par 
kultūru augstā līmenī, kādu mēs šeit 
nevaram sniegt, un par šodienas Latvi-
ju, modernu valsti Eiropā. Ar latviešu 
valodu tā grūtāk, un liekas, ka Rīgā arī 
var tīri labi iztikt ar angļu valodu.

MLB ir tas grūtais uzdevums at-
rast tematus un aktivitātes, kas pie-
saista latviešu sabiedrību. Iebraucēju 
paaudze, kas vienmēr ir atbalstījuši 
MLB darbību, diezgan strauji izmirst, 
jāsāk koncentrēties uz nākošām paau-
dzēm. Varam uzskatīt, ka biedrība un 
tās nozares turpinās pastāvēt vēl ilgus 
gadus, apstākļiem mainoties un ņemot 
tos vērā, varbūt citādā veidā, pulcēt 
un vienot latviešus kulturālam un sa-
biedriskam darbam, vienmēr paliekot 
biedrības mērķim.

Atcerēsimies, ka mūsu kultūra 
un valoda ir tās, kas mums dod mūsu 
identitāti, ko esam saņēmuši no mūsu 
senčiem mantojumā, ir mūsu pienā-

kums to saglabāt un dot tālāk nākošām 
paaudzēm. Mūsu apstākļos, ne jau visi 
latviešu izcelsmes cilvēki vēlēsies to 
saņemt, ne jau visi gribēs pielikt samē-
rā lielās pūles un vajadzīgo laiku, lai 
apgūtu latviešu valodu un iepazītos ar 
latviešu kultūru, to cienītu un mīlētu.

Veicināt piederības sajūtu un inte-
resi par latvisko var arī tādos cilvēkos, 
un arī tas ir ko vērts.

Pagājušā gadā MLB vadību pārņē-
ma Iveta Laine, par paaudzi jaunāka 
par iepriekšējo valdes priekšsēdētāju, 
kas tanī amatā bija nokalpojusi 31 gadu. 
Domāju, ka bija solis pareizajā virzie-
nā. Jaunā priekšsēde ir ne tikai gados, 
bet arī dzīves uzskatos un izpratnē tu-
vāka tai paaudzei un tās bērniem, kam 
tagad jābūt mūsu sabiedrības kodolam, 
kam jāveicina mūsu latviešu sabiedrī-
bas pastāvēšana. Ir ņemti vērā rakst-
nieka Jāņa Sarmas vārdi– paši pēdējie 
MLB 35 gadu grāmatā:

Tu vari iet, nāks citi tavā vietā un 
sijās visu jauno dienu sietā.

Nobeigšu ar tiem pašiem vārdiem, 
ko teicu biedrības 50 gadu atcerē: 
Biedrības pastāvēšana atkarāsies no 
jums. Kamēr MLB sarīkojumos būs 
apmeklētāji, bibliotēkā – lasītāji, sko-
lā un bērnu dārzā – audzēkņi, kamēr 
mums būs atbalsts, mēs pastāvēsim un 
ar Dieva palīgu vēl ilgi turpināsim pa-
stāvēt Latvijai un latviešu tautai visās 
pasaules malās.

Eva Brennere
31.05.2009.

MLB 60
Turpinājums no 12. lpp.
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Tas, ko jau kopš 
sirmas senatnes sauc par Dieva Vār-
du – pēc savas būtības un esences ir 
superkolosālas jaudas mikrodaļiņu 
plūsma, kas piepilda Visumu tā daudz-
dimensionalitātē gan laikā un telpā, 
gan arī ārpus laika un telpas. Tas ir 
tas, kura milzīgās liesmas maza mēlīte 
uztur un silda visu mūsu Piena Ceļu. 
Tas ir tas, kas svētajiem reizi pa rei-
zei atklājas kā rītausmas toņu purpur-
sārtas blāzmas kosmiskais Spēks, uz 
kuru raugoties – tas nedz pievelk nedz 
atgrūž. Tas ir tas, kas reizi pa reizei 
viedajam atklājas lūgšanā kā brīniš-
ķīgs stars no debesīm. Tas ir tas, ko 
Jaunās derības oriģinālvalodā sauc par 
Logosu. Tas ir tas, ko Kristietībā sa-
prot ar Dēlu. Tas ir tas, kas kā būtne – 
cilvēkā Jēzū pārstaigāja Zemi. Viņš ir 
gan mums atklājies, gan arī vienlaikus 
stāv pāri par cilvēka prātu un sapraša-
nu. Viņš ir atklājies VISĀM tautām un 
zemēm atsevišķos laikmetos vēstures 
tecējumā. Es personīgi ticu, ka vispil-
nīgākā Viņa atklāsme ir Jēzū Kristū. 

Otrkārt: RAKSTĪTAIS Dieva 
Vārds. Ar rakstīto Dieva Vārdu Kris-
tīgajā ticībā saprot Bībeli – Svētos 
Rakstus. Bībele jeb Svētie Raksti ir 
iekārtoti tādā veidā, ka Dieva Vārda 
īpašības un saturs kļūst cilvēkam pie-
ejams ar sirdi un prātu un loģiskā vei-
dā. Tādējādi – kosmisko Dieva Vārdu, 
par ko runājām sākumā, katrs cilvēks 
var uzņemt sevī caur Svētajiem raks-
tiem – Bībeli, kas viņā to informatīvi 
iedēstī.

DIEVA VĀRDAM PIEMĪT ĪPA-
ŠĪBA UN SPĒKS IZDARĪT PESTĪ-
ŠANAS ĶEIZARGRIEZIENU. Ja 
jūs tam ticat, tad šis ķeizargrieziens 
tiek izdarīts viegli. Ja jūs tam neticat, 
bet tomēr lasāt Dieva Vārdu – Bībeli, 
tad tas notiks lēnāk, bet TOMĒR NO-
TIKS! Jo Dieva Vārds ir stiprāks par 
cilvēku. Roka, kas pasniegta no Debe-

sīm, ir spēcīga.
Treškārt: vairāku Universālu ie-

meslu dēļ uz Zemes notiek totāla AP-
ZIŅAS IZPLĒŠANĀS. To var brem-
zēt vai veicināt, bet nevar apturēt. Jo 
nevar apturēt to, kas ir no Dieva. To 
piedzīvo gan Cilvēce, gan arī saskaņā 
ar mūsdienu zinātnēm – pati daba (Ra-
dības ieiešana no trīsdimensionālās 
realitātes četrdimensionālajā un vai-
rāk. G.Braden u.c.). Dievs Tas Kungs 
īsteno Savu plānu „veidot cilvēku pēc 
Dieva tēla un līdzības.“ Šī veidošana 
nav pabeigta (ko nav grūti redzēt), bet 
turpinās.

Garīgā ēka – gan indivīdam, gan 
visai civilizācijai kopumā – patreiz 
daudziem miljoniem ticīgo (pat bil-
joniem varbūt) sasniedz līmeni, kurā 
tā dabiski un dievišķi ieiet nākama-
jā fāzē. Savukārt, daudzi (arī miljoni 
droši vien), mēro savu ceļu vecajā ap-
ziņā, kur ir pareizas ticības nepiecie-
šamība u.t.t. (sk. I Kor.3:2; Ebr.12:1). 
Visas civilizācijas kopīgais mērķis – ir 
Debesu Valstība Zemes virsū. Atmoda 
Jaunajam Laikmetam jeb Zelta laik-
metam, ir tikai viens posms virzībā 
uz Debesu Valstību Zemes virsū. Tā 
notiek ar pieaugošu intensitāti un ap-
tver arvien plašākas ļaužu masas. Pa-
treizējais stāvoklis uz Zemes kopumā 
ir – vēl nepilnīga visas civilizācijas 
Atmoda Jaunajam Laikmetam. Atmo-
da Jaunajam Laikmetam īstenojas kā 
viens ceļa posms civilizācijas virzībā 
uz Patiesību, un tas ietver visas mūsu 
kultūras sfēras – reliģiju, zinātni, filo-
zofiju, politiku un mākslu.

Runājot par Patiesību, jāatceras, ka 
mēs esam vēl tikai ceļā uz to. Tad, kad 
Cilvēce būs piegājusi tuvu klāt Patiesī-
bai, piepildījusi sevi ar to un aptvērusi 
sevi ar to, – tikai tad cilvēciskais ceļš 
uz Zemes būs pabeigts un tikai tad būs 
izpildīta galvenā Debesu programma 
visas Civilizācijas eksistencei pat-

reizējā veidā. Ne ātrāk. Par Patiesību 
šobrīd mēs varam runāt trijās katego-
rijās : Mūsu DZĪVE ir Patiesība. Mūsu 
BĒRNI ir Patiesība. Un mūsu MĪLES-
TĪBA ir Patiesība. Visā citā mēs tikai 
vai nu tuvojamies Patiesībai vai arī 
attālināmies no Patiesības. Patiesība – 
ir kā dievišķs oreols Tam Kungam, ko 
var saukt par Paradīzes slieksni. Kris-
tū ir Patiesība. “Tavs vārds ir patiesī-
ba.”( Jņ.17:17). “Es esmu ceļš, patie-
sība un dzīvība,” saka Jēzus Kristus. 
Patiesība pieder Tam Kungam. Tāpēc 
virs Zemes nevienam un nekam nav 
monopoltiesības uz Patiesību.

Jaunajā apziņā jeb – Kristus apzi-
ņā – valda Kristus Gars, Svētā Gara 
sadraudzība starp visiem, un visas 
Cilvēces brālība un patiesa mīlestība. 
Jaunajā apziņā nevienu neiedala pēc 
pazīmēm – dzīvesveida, Credo un visa 
pārējā. Šī jaunā kārtība pastāv pāri 
jebkuru reliģisku, dogmatisku un citu 
tradīciju aizspriedumiem. Viņā tādu 
nav. Viņā visi kļūst viens. Pēc tāda pat 
parauga kā mūsdienu demokrātiskā 
sabiedrībā.

Un noslēgumā. Pievienojos vie-
doklim (A.Yin u.c.), ka Jaunajam Laik-
metam atspīdot, katram cilvēkam tiek 
personīgi dots atgādinājums tiešā vai 
pastarpinātā veidā no Kristus Debe-
sīm – par sekojošiem četriem aspek-
tiem: 1) Cilvēka dzīves mērķis uz Ze-
mes ir – attīstīties fiziski, emocionāli, 
mentāli un garīgi. 2) Katram cilvēkam 
piemīt Dievišķa Esence, kas ir veidota 
no Gaismas un Mīlestības, un kuras 
daba ir – labestība. 3) Brīva griba ir 
absolūti Universāla; pilnības ceļš aici-
na tevi Savu gribu saskaņot ar Dieva 
gribu ticībā un uzticībā Tam Kungam. 
4) Visa dabiskā eksistence ir svēta.

Tam Kungam lai ir gods un slava 
mūžīgi mūžos! Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis 
(lasi Ebr.11:3; 4:12-14; Jņ.1:1-3,14 u.c.)

Garīgais komentārs – māc. Raimonds Sokolovskis
Kas ir Tas, ko jau kopš sirmas senatnes sauc par Dieva Vārdu?

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!

Pagājušajos 60 gados biedrībai ir 
bijuši 13 priekšnieki, kas visi jau ir 
aizsaukti mūžībā – Olģerts Strauts, 
Žanis Mikšēns, Fricis Kļaviņš, Imants 
Kalniņš, Laimons Mangalis, Alberts 
Jansons, Aleksandrs Dančauskis, 
Mārtiņš Tidriķis, Leonīds Rudājs, Ni-
kolajs Reinfelds, Francis Svencis, Pē-
teris Brūveris un Jānis Ātrens.

Katrs no viņiem ir darījis savu 
labāko, lai kalpotu biedrības mēr-
ķiem un vestu biedrību uz jauniem 
nākotnes ceļiem. Kā cēls priekšnie-
ka piemērs ir jāpiemin Jānis Ātrens, 
kurš bija biedrības valdes loceklis 
20 gadus, 13 no tiem gadiem biedrī-

bas priekšnieks. Viņa lielākie nopel-
ni bija biedrības nama izveidošanā, 
bibliotēkas uzlabošanā, muzeja idejas 
īstenošanā un biedrības karoga izgata-
vošanā. Skaisti izšūto karogu biedrība 
iesvētīja Latviešu ev.-lut. baznīcā, 25 
gadu jubilejas gadījumā, 1974. gadā. 
Karoga devīze ir Latvietis, Latvietim 
un Latvijai.

Adelaides Latviešu biedrības val-
des sastāvs 2008/2009 darbības gadā: -
Bruno Krūmiņš – valdes priekšsēdis
Dr. Valdis Tomanis – vicepriekšsēdis
Inta Stupāne – sekretāre
Velta Voitkuna – kasiere
Biruta Irbe – Dāmu komitejas priekš-

niece un grāmatnīcas vadītāja
Astra Kronīte – literāro pēcpusdienu 

vadītāja
Uldis Bērziņš – biedrzinis un biblio-

tekārs
Arturs Berķis – nama un inventāra 

pārzinis
Māra Kolomitseva – muzeja admi-

nistratore
Dr. Andris Dārziņš – padomdevējs 

vecāko ļaužu aprūpes lietās.

Adelaides Latviešu biedrība tic un 
cer, ka ar savu darbu, valodas, kultū-
ras un tradīciju laukā 60 gados un, jo 
sevišķi trimdas laikā, ir stiprinājusi 
latviešu sabiedrības gara dzīvi. Ja nu 
Latvijā nebija ļauts mums dzīvot, tad 
šeit bija Mazā Latvija.

Bruno Krūmiņš

Mazā Latvija
Turpinājums no 7. lpp.
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Datumi
Vārdu dienas, dzimšanas 

dienas un zīmīgi notikumi
2. jūnijs
Emma, Lība
1884. rakstniece, vēsturniece Angeli-
ka Gailīte.
1924. režisore Ada Neretniece.

3.jūnijs
Ineta, Inta, Intra
1959. Singapūra ieguva pašpārvaldes 
statusu Apvienotajā Karalistē.

4. jūnijs
Elfrīda, Sindija, Sintija
1834. arhitekts Jānis Baumanis. Pir-
mais Rīgas Latviešu biedrības pr-dis.
1938. ALT režisore un aktrise Valda 
Rube.
1989. netālu no Ufas Krievijā notika 

bojāta dabasgāzes vada eksplozija, 
kad tam garām brauca divi pasažieru 
vilcieni; bojā gāja 575 cilvēki.

5. jūnijs
Igors, Ingvars, Margots
Pasaules vides aizsardzības diena
1919. dibināta Cēsu skolnieku rota.
1929. rakstnieks Andrejs Dripe.

6. jūnijs
Ardis, Ingrīda
1909. Latvijā dzimis angļu filozofs Je-
saja Berlins (Sir Isaiah Berlin OM).
1929. režisors Aloizs Brenčs.
1929. rakstnieks, gleznotājs Tālivaldis 
Ķiķauks.
1944. D-Day – sākās Normandijas 
kauja, 155 000 Sabiedrotajiem izceļo-
ties Normandijas krastā Francijā.

7. jūnijs
Arnis, Gaida, Arno
1909. aktieris Jānis Grantiņš.

1919. nacionālās pretestības darbi-
nieks, publicists, Brīvās Latvijas re-
daktors Freds Launags.
1939. Berlīnē Latvijas ārlietu ministrs 
Vilhelms Munters un Vācijas ārlietu 
ministrs Joahims fon Ribentrops pa-
rakstīja Latvijas un Vācijas neuzbruk-
šanas līgumu.
1959. sākās un 8. jūnijā turpinājās 
Latvijas kompartijas centrālkomitejas 
plēnums, kurā vairāki Latvijas PSR 
vadītāji tika apsūdzēti buržuāziskajā 
nacionālismā. Šis plēnums faktiski iz-
nīcināja Eduarda Berklava vadīto lat-
viešu nacionālkomunistu kustību.

8. jūnijs
Frīda, Frīdis, Mundra
1884. skolotājs, rakstnieks Eduards 
Mēklers.
1889. literāts, grāmatu izdevējs 
 Eduards Alainis.
1914. gleznotājs Gunārs Hermanov-
skis. ∎

Pirms 50 gadiem
Laikraksts Austrālijas Latvietis

Nr. 489, 1959. g. 6. jūnijā

Banka aizdod £8,000
Līdzekļi Sidnejas Latviešu nama 
sarīkojumu zāles būves beigšanai

Iepazinusies ar Sidnejas latviešu 
nama sarīkojumu zāles celšanas līdz-
šinējo gaitu, savāktiem līdzekļiem 
un zāles apsaimniekošanas budžetu, 
Jaundienvidvelsas banka būves no-
beigšanai piešķīrusi pieprasīto aizde-
vumu – 8000:0:0.

Banka minējusi tikai vienu notei-
kumu – vispirms būvē jāiegulda pašu 
pieteiktie līdzekļi, kas ir 9000:0:0. 
Tā kā no pieteiktiem līdzekļiem apm. 
2000:0:0 vēl nav iemaksātas, tad nama 
padome aicina naudas pieteicējus ne-
kavēties ne dienu un naudu nosūtīt: 
Sydney Latvian Society Ltd., 32 Par-
nell St., Strathfield, N.S.W., vai atnest 
tieši latviešu namā. Ārpus pieteiktiem 
un bankas pieškirtiem līdzekļiem vēl 
jāsagādā nauda krēslu un galdu iegā-
dei, tādēļ ziedojumu vākšana neatlai-
dīgi turpināsies, lai neviens tautietis 
nepaliktu ārpus lielās akcijas.

* * *
Nopirkts otrs nams

Adelaides latviešiem tagad ir divi 
sabiedriski īpašumi

Adelaides latviešu nama kooperā-
tīva vadība vienojusies par tagadējam 
latviešu namam Tālavai blakus esošās 
mājas pirkšanu un parakstīti šīs vie-
nošanās dokumenti, – informē ALNK 
valdes pr–dis P. Brūveris.

Pēc vairākkārtīgām sarunām, pie-
minētais īpašums pārgājis ALNK ro-
kās par 3800:0:0. Šī summa samaksā-

jama līdz 17. jūlijam.
* * *

Austrālietes dejo mūsu dejas
Tūdaliņ tagadiņ Melburnas 

Universitātē
Austrāliešu studentes dejoja lat-

viešu tautas dejas meiteņu koledžas 
gadskārtējā vakarā Melburnas univer-
sitātes mūzikālo sarīkojumu ciklā.

Austrālietes, veidojot 5 pārus, 
sniedza 3 dejas –Tūdaliņ tagadiņ, Jaut-
ro pāri un Andžiņu. Dejas iestudēja 
Melburnas universitātes „Arts“ fakul-
tātes studente Dace Brasa, kas kādreiz 
bija dalībniece Kanberas tautisko deju 
kopā Sprigulītis.

Arī tautas dēlus dejoja austrāliešu 
meitenes – baltos kreklos un pelēkās 
biksēs. Meitenes bija melnos brunčos, 
baltos kreklos un puķu vainadziņiem 
galvās. Deju iestudētāja D. Brasla le-
pojās ar Austrālijas latviešu 7. kultūras 
dienās Adelaidē atzinības rakstu iegu-
vušo Abrenes tautas tērpu. Viņa ap-
meklētājiem sneidza paskaidrojumus 
par latviešu tautas dejām un tērpiem.

Plašajā auditorijā, ar koledžu va-
dītājiem, audzēkņu vecākiem u.c. lūg-
tiem viesiem mūsu dejas radīja lielu 
interesi un guva piekrišanu.

* * *
Veciem vai jauniem?

Problēma, kuru risina LAA prezīdijs
Latviešu apvienības Austrālijā pre-

zīdijs pērn Melburnā, paklausot spe-
ciāli izraudzītas komisijas atzinumam, 
paziņoja LAA kopsapulcei šī gada 
sākumā Sidnejā, ka Austrālijā pašreiz 
nav nepieciešama latviešu veco ļaužu 
mītne. Tajā vietā radusies jauna ideja– 
pirkt īpašumu mūsu jauniešu vasaras 
mītnēm. Šo jautājumu risina LAA paš-
reizējais prezīdijs Sidnejā.

Līdzekļi, kas kādreiz bija domāti 
varbūtējai veco ļaužu mītnei, tagad, 
cik zināms, tuvojas 4000:0:0. LAA 

prezīdijs lūdzis jaunatnes nozares 
vadītāju A. Ķiploku Melburnā pētīt 
jautājumu par īpašuma pirkšanas ie-
spējām jaunatnei, kaut tajā pašā laikā 
vēl pa reizei atskan arī balsis, ka veco 
ļaužu mītnes iekārtošana tomēr nebū-
tu aizmirstama.

* * *
Laviešu bibliotēkas biedrībā Pertā 

uzņemti 2 jauni biedri – Northamas 
tautietes A. Kace un H. Miezīte. Bied-
ru skaits tagad ir 127.

* * *
Goda juriskonsults

Melburnas Latviešu nama 
kooperātīva darbība

Paklausot Melburnas latviešu 
nama kooperātīva valdes lūgumam, 
goda juriskonsulta pienākumus nama 
lietās uzņēmies advokāts Aleksandrs 
Gārša jun., – informē MLNK valdes 
pr-dis V. Eglīte.

Latviešu nama atbalstam Melbur-
nā turpinas „gaistošās viesības“, kas 
ienākumos devušas jau kopā 34:0:0.

* * *
13. septembrī pl. 16 M. Langenfel-

des viesību namā notiks MLNK gads-
kārtējā modes skate. Bez manekeniem, 
kas šajās skatēs redzēti jau agrākajos 
gados, MLNK dāmu vienības vadītāja 
Vaira Ulma cenšas, lai apmeklētāji va-
rētu iepazīties arī ar Ievu Konrādi un 
Irēni Tokarevu – latviešu jaunākajām 
modelētājām. Tās abas lūgtas piedalī-
ties 13. septembra skatē.

* * *
Bija vērts censties

Jauns latviešu ķīmiķis Adelaidē
Mūsu laikrakstā nesen ziņojām, 

ka Adelaidē  universitāti beiguši 11 
latvieši, bet izrādas, ka ir apaļš ducis: 
universitāti arī Alfrēds Isaks, iegūstot 
bakalaura gradu ķīmijā. ∎

Atzerees?
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Pertas ev.lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.30 Trīsvie-
nības svētki. Dievkalpojums
Svētdien, 14. jūn., plkst. 10.30 Diev-
kalpojums. Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena.

Sidnejā
Ceturtdien, 4. jūn., plkst. 12.00 DV 
namā saiets.
Piektdien, 12. jūn., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā
Svētdien, 14. jūn., plkst. 14.00 14. jū-
nija atceres akts Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Prāv. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.00 Trīsvie-
nības svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. jūn., plkst. 11.00 Kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Vācu 
klubā, Gooding Dve & Jondique Ave, 
Carrara. Sēru dienas atcere. ∎

Adelaidē
Trešdien, 10. jūn., plkst. 10.00 – 12.30 
Aprūpētāju grupas Mūzikas terapijas 
nodarbība Vinetas Lagzdiņas vadībā. 
Pieteikšanās līdz 8. jūnijam, zvanot 
Margotai. Tikšanās ALB telpās.
Trešdien, 10. jūn., plkst. 13.00 No-
vuss Tālavā. Jauni spēlētāji aicināti 
un mudināti piebiedroties katrā laikā 
– novuss – spēle jauniem un veciem!
Sestdien, 13. jūn., plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas atcere – vaina-
gu nolikšana Migrācijas muzeja pagal-
mā pie baltiešu plāksnes, Kintore Ave., 
Adelaidē. Paredzētas īsas uzrunas un 
muzikāli priekšnesumi.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā. Jauni spēlētāji aicināti un mu-
dināti piebiedroties katrā laikā – no-
vuss – spēle jauniem un veciem!
Svētdien, 14. jūn., plkst. 15.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas atcere – Diev-
kalpojums un koncerts Sv. Pētera baz-
nīcā. Piedalīsies latviešu un lietuviešu 
kori; būs arī citi priekšnesumi.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Mācītājs Māris Lukaševics.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 11.00 Trīsvie-
nības svētki. Dievkalpojums ar diev-
galdu.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 15.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums.

Balaratā
Svētdien, 14. jūn., plkst. 13.00 Diev-
kalpojums Balaratā. Māc. Māra Sau-
līte.

Brisbanē
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam – Skatīsim un pār-
runāsim video „Garīgā attīstība caur 
elpošanu“ pie D. & R. Vanagiem, 86 
Burns Parade, Chapel Hill.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 13.00 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Otrdien, 9. jūn., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā – Infor-
mācijas sesija par garīgās veselības 
uzturēšanu. Latvijas filma „Agrā 
rūsa“. Rīta tēja un pusdienas $15.00.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 14.00 14. 
jūnija atcere. Piemiņas brīdis pie ak-
mens pagalmā. Pēc tam Latviešu namā 
Valda Gertnera uzruna, dzejas un pro-
zas lasījumi, un BLB kora „Beverīna“ 
dziesmas.

Kanberā
Svētdien, 14. jūn., plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas akts poļu kluba telpās 
O’Connor. Runu teiks viesis no Volon-
gongas prof. Juris Reinfelds. Aktam 
sekos muzikāls priekšnesums Lienas 
Lacey vadībā. Ieeja pret labprātīgiem 
ziedojumiem.

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pirmdien, 8. jūn., plkst. 13.00 Aizves-
to piemiņas dievkalpojums Sv.Pētera 
baznīcā, Reid. (Lūdzu ievērot, ka tā 
ir pirmdiena). Māc. Māra Saulīte no 
Melburnas.

Melburnā
Piektdien, 5. jūn., plkst. 18.00 Le-
ona Samuļa izstādes Towards and 
Against atklāšana. Izstāde atvērta 
līdz 21. jūnijam. Trešdienās–piektdie-
nās 11.00 – 18.30; sestdienāš un svēt-
dienās 11.00 – 16.00. Famous when 
dead galerijā, 207 Victoria St., West 
Melbourne.
Sestdien, 6. jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 11.00 Mak-
šķernieku kluba Āķis saiets Latviešu 
namā.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 15.00 Latvie-
šu namā Austrālijas Latviešu teātra 
uzvedums Raibā pēcpusdiena.
Pirmdien, 8. jūn., plkst. 14.00 MLOA 
Aizvesto piemiņas akts Latviešu 
namā. Miervalža Baloža piemiņas 
runa: „14. jūnijs kā terorisma akts“. 
Muzikāli priekšnesumi. Ieeja pret zie-
dojumiem sākot ar $10.
Otrdien, 9. jūn., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā. Filmas izrāde.
Sestdien, 13. jūn., plkst. 14.00 Leons 
Samulis stāstīs par savu izstādi. Fa-
mous when dead galerijā, 207 Victoria 
St., West Melbourne.

Melburnas 1.latv. ev.lut.draudze
Māc. Māra Saulīte. 
Svētdien, 7. jūn., plkst. 11.00 Dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 14.00 Dievkal-
pojums Trīsvienības baznīcā.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 13.00 Diev-
kalpojums Balaratā.
 
Melburnas Sv. Krusta draudze
Māc. Aldis Elberts.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.00 Lūgšana 
baznīcā.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 11.00 Trīsvie-
nības svētki – ģimenes dievkalpojums 
ar dievgaldu. Sprediķa tēma: Dieva 
bērni.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 10.00 Lūgša-
na baznīcā.
Svētdien, 14. jūn., plkst. 11.00 Otrā 
svētdiena pēc Svētā Gara svētkiem. 
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpo-
jums. Sprediķa tēma: Viens ir miris 
par visiem. Dziedās draudzes koris 
dir. E. Smalkā vadībā.

Pertā
Svētdien, 7. jūn., plkst. 13.00 Drau-
dzes dāmu komitejas sarīkojums. 
Izrādīs režisora Ulda Brauna filmas 
Ardievu, divdesmitais gadsimts otro 
daļu.

Latvijas Bankas kurss 3. jūnijā.
1 EUR = 0,702804 (piesaistes kurss)
1 AUD = 0,4020
1 GBP = 0,8160

1 NZD = 0,3220
1 USD = 0,4960

Lata kurss

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Negribat paši izdrukāt?
Vai nav ātrā interneta pievienojuma?

Labprāt KRĀSĀS 
izdrukāsim un nosūtīsim 

laikrakstu „Latvietis“.

Dāviniet sev vai citam!
Abonements

$35 par 10 numuriem vai
$70 par 20 numuriem
ar piegādi Austrālijā.

Sterling Star Pty Ltd
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“


