
Godātā Saeima,
Priekšsēdētāja kungs,
Cienījamās deputātes,
Godājamie deputāti! 

Šajā mapītē ir mana sagatavotā 
runa. Es nolikšu to malā, jo es domāju, 
ka šodien mums visvairāk ir nepiecie-
šama cilvēciska, atklāta saruna par to, 
kur šobrīd atrodas mūsu valsts, kāda 
ir mūsu katra loma valsts darbā, kāda 
ir katra atbildība, lai mēs visi šeit būtu 
kopā un runātu vienā valodā.

Manuprāt, šodien, kad kopš neat-
karības atgūšanas ir pagājuši gandrīz 
20 gadi, mums ir jāpadomā un jāatbild 
sev, kāpēc gan no tā, ka mēs bijām ga-
tavi kaut pastalās, bet brīvi celt savas 

valsts labklājību, esam nonākuši tur, 
kur mēs esam. Mēs samazinām algas, 
samazinām pensijas, mēs samazinām 
ienākumus vienkāršiem cilvēkiem, 
kas ir šīs valsts pamats. Kāpēc tas tā 
ir noticis? 

Manuprāt, mums visiem ir ne tikai 
jāatzīst, bet arī jāuzņemas atbildība 
par to, ka mūsu lēmumi bieži ir biju-
ši kļūdaini, rīcība ir bijusi kļūdaina, 
mums ir trūcis politiskās gribas, trū-
kusi ekonomiskā un saimnieciskā tāl-
redzība, mēs esam slikti pārvaldījuši 
mūsu valsti. Tas ir godīgi jāatzīst pa-
šiem sev vispirms un godīgi jāpasaka 
savas valsts iedzīvotājiem. Mums ir 
viņiem jāatvainojas katram personī-
gi. Ne tikai Ministru prezidentam, bet 
katram personīgi jāpasaka, ka mēs at-
zīstam savas kļūdas, un mēs esam ga-
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Sit, Jānīti vara bungas!

FO
TO

 L
at

vi
ja

s V
al

st
s p

re
zi

de
nt

a 
ka

nc
el

ej
a

FO
TO

 P
ēt

er
is

 D
ār

zi
ņš

Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers Zāļu 
tirgū Doma laukumā 
Rīgā 19. jūnijā.

„Būt vai nebūt Latvijas valstij?“
Vasts prezidenta Valda Zatlera uzruna Saeimā 2009. g. 18. jūn.

Turpinājums 2. lpp.
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Jāņa tēvs Edvīns Švarcs un Jāņa māte Dace Freija 
Dzintaros pie Adelaides. 

Henrijs Pacers ar Silviju Freivertu pārlec Jāņu 
ugunskuram Tērvetē pie Melburnas.

Visu gadu dziesmas krāju
Sudrabiņa vācelē;
Pašā Jāņu vakarā
Izbārstīju pagalmā.

Simtu cepu kukulīšus,
Zāļu dienu gaidīdama;
Simtiņs nāca danču bērnu,
Zāļu dienas vakarā.

Jānīts brauca katru gadu,
Atved zāļu vezumiņu.
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
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tavi tās labot. Tas ir tas, ko sabiedrība 
gaida no mums, lai līdzdarbotos šajā 
valsts glābšanas procesā.

Un jautājums tiešām skan – būt 
vai nebūt Latvijas valstij, mūsu val-
stij? Es pilnīgi piekrītu, ka pagājušās 
nedēļas izvēle bija grūta izvēle, bet tā 
bija izvēle no divām grūtām izvēlēm. 
Vai mazināt šos izdevumus, vai tiešām 
aizskart katras ģimenes ienākumus un 
kopā samazināt valsts izdevumus par 
500 miljoniem vai izlikties neredzam, 
ka mūsu valsts ir krīzē un pieļaut ne-
kontrolētu ekonomikas lejupslīdi ar 
vēl lielāku izdevumu samazināšanu, 
ar vēl lielāku algu un pensiju samazi-
nājumu. Protams, ir grūti saprast, ka 
ir izdarīta labākā izvēle, ka ir izdarīta 
izvēle starp ļauno un ļoti ļauno.

Bet mēs nedrīkstam apstāties šo-
brīd. Mums ir jābūt pietiekami dros-
mīgiem, lai runātu un sarunātos ar jeb-
kuru cilvēku mūsu valstī. Ne tikai ar 
organizāciju līderiem, ne tikai ar arod-
biedrību līderiem vai darba devēju un 
uzņēmēju līderiem, bet arī ar viņu ik-
dienas biedriem. Mums ir jāspēj viņi 
uzrunāt un uzklausīt, saprast, ka mēs 
visi esam atbildīgi par notiekošo. Un 
tāpēc mēs nedrīkstam uzkāpt uz kļūdu 
grābekļa trešo reizi. 

Krīze pārsteidza mūs decembrī 
pilnīgi nesagatavotus, un to vēl varē-
tu piedot. Bet mēs diemžēl pagājuša-
jā nedēļā redzējām, ka mēs joprojām 
esam nesagatavoti krīzes pārvarēša-
nai. Un divas reizes gan decembrī, gan 
jūnijā par iedzīvotājiem tik svarīgiem 
lēmumiem tika lemts sasteigti, varbūt 
neguļot naktis, bet tas nav attaisno-
jums. Lēmumi tiek pieņemti pēdējā 
brīdī. Mūsu iedzīvotājiem gāžas vir-
sū daudz pretrunīgas informācijas, 
viņi apjūk šajā situācijā. Viņi ir gata-
vi atbalstīt mūsu valsti, bet viņi vēlas 
dzirdēt skaidrus lēmumus un skaidru 
perspektīvu plānu, ko mēs darīsim rīt, 
nākošgad un arī aiznākamgad.

Šodien formāli ir Saeimas pēdējā 
sēde. Deputāti, es jūs lūdzu, strādājiet 
arī vasarā! Paņemiet tikai dažas brīvas 
dienas. Es zinu, ka jūs strādāsiet! Lai 
arī tie lēmumi, kas būs jāpieņem var-
būt jums dažreiz šķiet kaitē jūsu poli-
tiskajai karjerai, ir jāsaprot, ka tieši jūs 
šodien esat lēmēji, tieši jums ir jāuz-
ņemas atbildība, tieši jums ir jāpieņem 
šie lēmumi, kas ir grūti, bet ļoti vaja-
dzīgi Latvijas valstij.

Un pie nākamā gada budžeta ir 
jāsāk strādāt tūlīt un ne vienatnē. At-
cerēsimies, ko pārmeta cilvēki! Mēs 
janvārī zinājām, ka būs nepieciešams 
samazinājums par pusmiljardu latu, 
bet skaidri tas tika pateikts tikai nāko-
šajā dienā pēc vēlēšanām. Tas nedrīkst 
atkārtoties! 

Tāpat jūs saprotat, ka valsts ieņē-
mumus veido mūsu uzņēmēji. Viņiem 
ir jāzina skaidri noteikumi, kas būs 
biznesa videi tuvākajā laikā, arī nā-

košgad un aiznā-
košgad. Šī raustī-
šanās ar dažādiem 
nodokļiem, nodok-
ļu likmēm kaitē 
uzņēmējdarbības 
videi. Tas kaitē ne 
tikai uzņēmējiem, 
tas kaitē arī kat-
rai ģimenei plānot 
savus izdevumus, 
plānot to, kā pie-
lāgoties šai situā-
cijai. Tāpēc ļoti 
obligāts noteikums 
šajā budžeta vei-
došanas procesā, 
kam jāsākas rīt, ja 
ne šodien, ir tas, ka no pirmās dienas ir 
jāiesaista sociālie partneri – gan arod-
biedrības, gan darba devēji, gan rūp-
niecības un tirdzniecības kamera, gan 
pensionāru padome. Nav pieļaujams, 
ka tad, kad tiek lemts par pensijām, 
pensionāru padomi pieaicina sēdes 
vidū. Ir jābūt šiem cilvēkiem klāt, lai 
viņi informētu tālāk savus biedrus par 
to, ko darīs Saeima un valdība, kādi ir 
mūsu mērķi.

Ir jābūt jaunam lēmumu pieņem-
šanas procesam. Mēs to nevaram at-
stāt tikai varas gaiteņos, šobrīd, kad 
valsts ir krīzē. Mēs nevaram to atstāt 
tikai ekspertu līmenī. Mums ir jāie-
saista plaši  sabiedrības slāņi. Un, kad 
sabiedrība sapratīs, ka arī viņi pieda-
lās šajā procesā, ka viņu ieguldījums 
tiek novērtēts no jūsu puses, tikai tad 
mums veiksies. Un, ja mēs gribam būt 
pilnīgi kritiski, tad jāsaprot, ka mana 
prezidenta alga un jūsu alga nākošajā 
mēnesī tiek veidota no nodokļu mak-
sājumiem. Tikai vienu ceturto daļu 
nākošajā algā ieliekam mēs paši, pārē-
jo mūsu maciņos ieliek nodokļu mak-
sātāji un visvairāk tieši uzņēmēji. Un, 
ja šoreiz esam pieņēmuši lēmumu, ka 
netiek paaugstināti nodokļi, kad uz-
ņēmējdarbības vide sāk kaut nedaudz 
atkopties, jo ir pirmie signāli, ka tie 
ražotāji, kas ražo eksportam jūt kaut 
nelielu, nevis lejupslīdi, bet ražoša-
nas apjoma pieaugumu kaut vai par 
nedaudz procentiem, tieši šajā brīdī 
mums ir jāatbalsta viņi, jo tā ir mūsu 
nākotne, mūsu nākošā gada budžets.

Ja mēs runājam par strukturālām 
reformām, tas ir kļuvis par modes 
vārdu, bet visiem jāsaprot, ko tas no-
zīmē. Tas nozīmē - labāk, efektīvāk, ar 
mazāku ierēdņu skaitu pārvaldīt mūsu 
valsti. Un, ja mēs paskatāmies uz pē-
dējā gada notikumiem, tad tiešām jā-
atzīst, ka valsts pārvaldē tauku slānis 
ir bijis sevišķi biezs, jo tikai šodien, 
kad ir ievērojami samazināti minis-
triju budžeti, mēs redzam, ka sākas 
darbs pie strukturālām reformām. Tā-
tad, pielāgot šo valsts funkciju veikša-
nu tiem budžeta apmēriem, kādi reāli 
ir pieejami. 

Un vēl mēs dzirdam arī tādas lie-
tas, ka, ārprāts, tiks likvidētas mūzi-
kas skolas, tiks likvidētas sporta sko-

las. Un dažas dienas vēlāk ministrs 
skaidri saka: „Mēs atradām naudu.“  
Tātad strukturālās reformas faktiski, 
dāmas un kungi, vēl nav sākušās. Bet 
mums ir jābūt pilnīgi skaidriem skait-
ļiem, cik katra reforma mums ietaupīs 
nākošgad, cik ietaupīs 2011.gadā. Tie 
ir skaitļi un arī plāni, ko grib redzēt arī 
mūsu aizdevēji. Mēs nevaram pakļau-
ties šai aizdevēju labsirdībai, kas grib 
mums palīdzēt – gan Eiropas Savienī-
bai, gan Starptautiskajam Valūtas fon-
dam. Mums ir jāparāda, ka mēs paši 
kontrolējam situāciju, ka paši spējam 
pieņemt lēmumus, un mums ir plāns. 
Plāns nevis tikai vienai naktij, bet 
plāns vismaz trim, četriem gadiem. Jo, 
kā pierāda daudzu valstu pieredze, kas 
ir bijušas krīzēs – mums bieži patīk 
piesaukt Zviedriju, Zviedrijas modeli. 

Būt vai nebūt Latvijas valstij?
Turpinājums no 1. lpp.

Turpinājums 13. lpp.

Valsts prezidents Valdis Zatlers uzrunā Saeimu 18. jūnijā.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvieši ir dziedātāju tauta, un šī 

mūsu dziedāšana jo spilgtāk izpaužas 
vasaras saulgriežu svētkos – Jāņos. 
Par spīti dižķibelei, trimdas apstāk-
ļiem, padomju apspiestībai, vai citiem 
apspiedējiem, latvieši visos laikos un 
visur ir līgojuši Jāņos.

Šogad notika pirmie Krievijas 
latviešu sadziedāšanās svētki Arhan-
gelskas rajonā, kur piedalījās Latvijas 
Valsts prezidenta kundze Lilita Zat-
lere. Mēs esam izkaisīti visā pasaulē, 
bet mūsu stingrās tradīcijas mūs vieno 
savā starpā, kā arī ar dabu.

Ja Austrālijā (atrodoties dienvid-
puslodē) mēdz līgot tieši pretējos – t.i, 
ziemas saulgriežos, tas tomēr nemazi-
na šo svētku nozīmi mums visiem.

Paldies visiem, kas atsūtīja redak-
cijai līgošanas ziņas un fotogrāfijas! 
Bildes, kuras neietilpa šīs nedēļas iz-
devumā, ievietosim laikraksta galeri-
jā. Gaidīsim arī ziņas no citām līgoša-
nas vietām.

Uldis Siliņš šonedēļ turpina mūs 
vest pa Gotlandes takām, kur pirms 30 
gadiem Dziesmu dienas noslēdzās ar 
līgošanu Baltijas jūras krastā (par Vis-
bijas Jāņiem lasīsim turpmākā laik-
raksta numurā).

Latvijā, diemžēl, viena Jāņu tradī-
cija ir piedzerties un sēsties pie stūres. 
Pēdējos piecos gados – no 2003. līdz 
2008. gadam Jāņos no 22. līdz 25. jū-
nijam ceļa negadījumos katru gadu 
gāja bojā vidēji 6 cilvēki, bet par inva-
līdiem kļuva 90 cilvēki.

Pavadāmi Jāņu dienu,
Pēterdienu gaidīdami! ∎

Jāņi Dzintaros pie Adelaides
Jāņa naktī, jaunas meitas, 
Puišiem mutes nedodieti,
Puišiem mutes nokvēpušas, 
Jāņu gunis dedzinoti.

Sestdien, 20. 
jūnijā plkst. 14.00 
Dzintaros sāka sa-
lasīties Jāņu bērni 
vecumā no zem 1 
gada līdz pāri 90 
gadiem. Bet vēl ag-
rāk bija ieradušies 
ugunskuru, lāpu un 

Jāņu vārtu būvētāji Kārlis Ātrens, Ed-
vards Ātrens un Ints Puķītis, kuriem 
vēlāk pievienojās Juris Skābe. Lāpa 
bija 20 litru muca piestiprināta pie 
platformas, kurai ar eņģēm bija pie-
stiprinātas trīs 5 m garas kājas. Ideja 
bija pacelt mucu gaisā uz kājām un tur 
to paturēt tā kā trijkāji. Mēģinājām, 
cik vien spēka un dūšas, bet eņģes ļo-
dzījās, šķobījās un plīsa, un mucu pat 
tukšu nevarējām pacelt gaisā. Intam 
bija ideja sasiet kājas kopā un piesiet 
pie šķūņa spāres. Tā arī sekmīgi izda-
rījām. Mucu piepildījām ar dīzeli un 
motoreļļu, sarullējām vecus dvieļus kā 
degli, un lāpa dega visu nakti.

Ap plkst. 14.00 Mājas ļaudis ar 
Jāņa māti – Daci un Jāņa tēvu – Edvī-
nu priekšgalā, sagaidīja Jāņu bērnus 
pie jaunuzbūvētiem un ar Jāņu zālēm 
(bambusu) izdaiļotiem vārtiem. Minē-
ja mīklas, dziedāja dziesmas, izdalīja 
sieru un alu, un pēc rotaļām un tautas 
dejām visi līgotāji paēda smeķīgas va-
kariņas. Jāņu māte klātesošiem īstiem 
Jāņiem uzlika galvās ozollapu vaiņa-
gus.

Vakars ritēja raiti un priecīgi ar 

dziesmām un bērnu čalām. Kārlis tad 
savāca visus jaunos puišus, un tie gāja 
pa galīgi melnu tumsu lāpas aizdedzi-
nāt, lai līgotāji varētu droši aizstaigāt 
uz ugunskura vietas. Bija tik melns, ka 
vienu brīdi domāju, ka nevarēšu deg-
ļus atrast, bet laimējās, un ar puišu pa-
līdzību lāpas drīz aizdegās, un līgotāji 
ieradās pie ugunskura, kuru aizdedzi-
nāja Jāņa tēvs un māte.

Kamēr liesmas sāka kāpt pa 
ugunskura serdi, līgotāji pūta un Jura 
Skābes vadībā dziedāja kanonas. Drīz 
nāca apdziedāšanās, ko skaidri vinnē-
ja zēni, jo meitenēm nebija ko atbildēt. 
Pēc tam, kad puiši saimniekam deva 
padomu lietot meitenes retos zobus 
par redelītēm un platās mēles par mai-
zes lāpstām. Tomēr salīgām mieru, un 
visi pavadīja jautru vakaru, daži  pie 
ugunskura pat līdz rīta gaismai. Pēc 
pankūku brokastīm un nometnes sa-
kārtošanas pienāca laiks nogurušiem, 
bet priecīgiem braukt mājās. Līgo, 
Līgo!!!!

Kārlis Ātrens

Ap 120 līgotāju dziedāšanu pa-
pildināju mūziķi – Lilita Daenke ar 
akordeonu, Ernests Vulfius ar ģitāru 
un Eugenijs Baltutis ar bungām. Laiks 
noturējās labs un nelija. ∎
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Jāņi Tērvetē
Sestdien, 20. jūnijā ap 80 līgotāju pulcējās Tēr-
vetē Melburnas tuvumā. Jāņa tēvs Arnis Vējiņš 
un Jāņa māte Iveta Laine cienāja Jāņa bērnus 
ar alu un sieru. Saime pulcējās ap ugunsku-
ru, un drosmīgākie lēca tam pāri. Pa laikam 
lietus liju, pat tik smagi, ka visi meklēja pat-
vērumu telpās. Dejoja kopa Piektais ritenis. ∎ FO
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Kanberas baltiešu kopīgi rīkotais 
14. jūnija piemiņas akts notika šā gada 
14. jūnijā Poļu kluba telpās Okonorā 
(O’Connor).

Piemiņas aktu atklāja un vadīja 
Kanberas latviešu biedrības priekš-
nieks Ēriks Ingevics.

Savā uzrunā viņš atzīmēja lielos 
cilvēku zaudējumus, ko padomju ge-
nocīda politika nesa Baltijas tautām 
okupācijas gados. Viņš minēja, ka pa-
domju genocīds pret latviešiem, igau-
ņiem un lietuviešiem sākās jau pirms 
1941. gada 14. jūnija. Tā sākums bija 
1930tos gados – Staļina lielās tīrīša-

nas laikā Padomju 
Savienībā.

Runājot par 
latviešiem, kas 
dzīvoja Padomju 
Savienībā tanī lai-
kā, viņš teica, ka 
1920tos gados un 
1930to gadu pir-
majā pusē tur bija 

aktīva latviešu sabiedriski kulturāla 
dzīve ar daudzām latviešu skolām, 
klubiem, bibliotēkām, koriem, teātra 
ansambļiem un citiem kulturāliem pa-
sākumiem. Tie visi tika pēkšņi slēgti 
1937. gadā. Nākamā gada laikā kādi 
70 000 Padomju Savienībā dzīvojošie 
latvieši pazuda Staļina gulagos, kur 
liela daļa no viņiem aizgāja bojā.

Ingevics teica, ka Staļina akcija 
pret latviešiem netika vesta viņu poli-
tisko uzskatu dēļ (starp apcietinātiem 
bija daudzi komunisti), bet tāpēc, ka 
viņi bija latvieši, kuriem Padomju vara 
nevarēja uzticēties. Igauņus un lietu-
viešus, kas dzīvoja Padomju Savienī-
bā, piemeklēja līdzīgs liktenis.

Tas bija Staļina genocīda akcijas 
sākums pret baltiešiem, kas turpinājās 
un pieauga Otrā pasaules kara laikā un 
pēc kara.

Piemiņas akta runu 14. jūnijs – 
toreiz un tagad teica profesors Juris 
Rein felds no Volongongas.

Noslēgumā piemiņas aktu ar mu-

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

Minimums $10. Tieši šis 
laukumiņš izmaksās tikai $24.

Adelaides latviešu spēļu 
grupa

Adelaides Latviešu spēļu grupas remontēja telpu vecajā Adelaides Latviešu 
skautu un gaidu mītnē. Aprīļa beigās vecāki uzkāra aizkarus, lai uzspodrinātu 
veco mītni. Tagad jaunā spēļu grupu telpa izskatās daudz gaišāka. Ielūdzam 
vecākus, kam ir pirmskolas bērni, pavadīt sestdienas rītu no 9:30 – 11:00 ar 
mūsu grupu. Tuvāku informāciju var iegūt no Vizmas Boagas (dzimusi Skābe), 
vaboag@activ8.net.au.

Reinis Dancis
Reinis pieliek gardīnes

Spēļu grupa 2009. gada 23. maijā. Jaunā spēļu grupas telpa.

Latvijas Okupācijas muzeja maija notikumu hronika
• 23 877 apmeklētāji. No tiem akcijas Muzeju Nakts ietvaros 15 145 viesi. Maija mēneša augsto 

viesu vidū jāpiemin Spānijas karaļa Huana Karlosa un karalienes Sofijas vizīte muzejā 6. mai-
jā. Muzeju viesiem izrādīja OMB valdes priekšsēdis Pēteris Bolšaitis. 

• 12. maijā Okupācijas muzejā notika Gundegas Grīnumas grāmatas Piemiņas paradoksi. Raiņa 
un Aspazijas atcere Kastanjolā 1930 – 1980 atvēršanas svētki.

• Šogad Muzeju Nakts akcijas ietvaros muzeju apmeklēja rekordliels viesu skaits – 15 145. Ap-
meklētājiem bija iespēja aplūkot muzeja pamat ekspozīciju un tematisko izstādi, kas veltītā 
25. marta deportācijām. 

• 27. maija muzejā tika demonstrēta Askolda Saulīša dokumentālā filma Sarkanais un Brūnais.

14. jūnija piemiņas atcere Kanberā
zikāliem priekšnesumiem kuplināja 
arfiste Liena Leisija (Lacey) un dzie-
dātāja Natalja Tačeki (Natalya Tache-
ci).

Pirmdien, 8. jūnijā Kanberas lat-
viešu ev. lut. draudzes izkārtojumā 
notika Aizvesto piemiņas dievkalpo-
jums Sv. Pētera baznīcā Rīdā (Reid). 
Dievkalpojumu vadīja mācītāja Māra 
Saulīte no Melburnas.

Skaidrīte Dariusa

Juris Reinfelds.
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Kooperatīvam ir nauda ko 

aizdot 

4.00% gadā, 

uz jauniem aizdevumiem nodrošināti ar pirmo obligāciju 
pirmā gadā maksājiet pazemināto likmi 4.00% gadā un pēc 
tam aizdevums pāriet uz mainīgo likmi, kas pašlaik ir 5.60% 

gadā. 
 

Salīdzinājuma likme “Comparison rate” ir 5.49% 

gadā. Bāzēts uz $150,000.00 aizdevuma uz 25 

gadiem ar izdevumiem $650.00 kopsummā. 

 
Uz aizdevumiem var būt izdevumi un valdības nodevas. 

Pilnīgus aizdevuma noteikumus pieprasiet mums: 

 
 
 

 

Tālrunis   1300 658 528 
E-pasta adrese:  lacc@latviancredit.com.au 

Tīmekļa adrese:  www.latviancredit.com.au 

LS001-02/09 

Latviešu 
Kreditkooperatīvs 
Austrālijā 

Jāņu sarīkojums Brisbanē
Visu gadu dziesmas krāju
Jāņu dienu gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas izdziedamas.

Lietum mijoties ar saules stariem, 
vakara krēslu un tumsu, 20. jūnijā 
Brisbanes latviešu namā godam sa-
gaidījām un aizvadījām Jāņus. Zāle 
bija skaisti izdekorēta ar zaļumiem, un 
no virtuves plūda ļoti garšīga ēdiena 
smarža. Neviens no jāņotājiem mā-
jās neaizgāja izsalcis un izslāpis. Arī 
bagātīgs loterijas galds priecēja visus 
jāņu bērnus.

Ansamblis Zigrīda bija ģērbtas 
krāšņos tautastērpos ar ziedu vaina-
dziņiem un gādāja par jāņotāju jautrī-
bu un vakara gaitas gludo norisi. Vaļā 
gāja kopdziesmas, apdziedāšanās, 
un danči, to starpā arī jauna versija 
dancim Dzīsme, kas tagad ir ieguvis 
jaunu nosaukumu Brisbanes dzīsme. 
Ansamblis Zigrīda uzstājās ar četrām 
dziesmām. Varēja noklausīties vairāku 
stilu dziesmas ar dažādu instrumentu 
pavadījumu. Māra un Arnis Siksnas 
arī papildināja vakara gaitu ar mazu 
priekšnesumu, kas visiem ļoti patika.

Bija tik jauki redzēt ne tikai daudz 
pazīstamu un mīļu seju, bet arī iepa-
zīties ar jaunām. Milzīgu gandarījumu 
darīja palielais skaits jaunākās paau-

32. Jaunatnes 
dienas

Esam tagad pie Jāņiem, kad saule 
sāk spīdēt pār Latviju, atstājot Austrā-
lijā tikai īsas, lietainas dienas un garas 
ziemas naktis. Tā ar bijušām Jāņu svi-
nībām prātā, sirds sāk ilgoties un do-
mas virzās ne tikai uz vasaru Latvijā, 
bet arī uz gaidāmo vasaru Austrālijā 
un turklāt uz 32. Jaunatnes dienām 
Adelaidē gada beigās. Daudz ir noticis 
sakarā ar Jaunatnes Dienām, kopš pē-
dējās ziņas tika publicētas šajā avīzē. 
Rīcības Komiteja, kā pirms ziemas cī-
tīgi strādājošas vāverītes, ir daudz ko 
plānojusi un paspējusi, ar daudziem jau 

dzes jāņu bērnu, kuriem 
gāja ļoti lustīgi un kuri 
palīdzēja ar loterijas iz-
vilkšanu.

Sakām lielu paldies 
visiem tiem cilvēkiem, 
kas palīdzēja Jāņu vaka-
ru radīt par vienreizēju – 
Saule, Daugavas Vanagi/
Vanadzes, BLB un da-
žiem īpašiem ģimenes 
locekļiem, kas tik daudz 
mums palīdzēja vakara gaitā. Liels paldies visiem jautrajiem jāņotājiem, kas 
bija sanākuši no tuvām un tālām malām un piepildīja Brisbanes latviešu namu 
ar īstu svētku sajūtu.

Ance Deksne
Zigrīda – Laikrakstam „Latvietis“

No kr.: Valda Biezaite, Ance Deksne, Tija Lodiņa.

Turpinājums 11. lpp.
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EM turpinās Rīgā
Pēc priekšgrupu spēlēm Liepājā 

(kur organizācija tiesām bija pirm-
klasīga) un Valmierā 12 sekmīgākās 
valstsvienības pārceļas uz Rīgu, kur 
tās sacentīsies divās grupās pa 6 kat-
rā. Latvija savā grupā (E) par preti-
niekiem saņems Čehiju, Slovākiju un 
Spāniju, bet ar Poliju un Grieķiju jau 
izspēlēts (un uzvarēts) jau Liepājā. F 
grupā spēlēs Krievija, Francija, Itālija, 
Turcija, Baltkrievija un Lietuva. No 
katras grupas 4 sekmīgākās iekļūs ce-
turtdaļfinālā. Vēl kārdina atalgojums 
EM 5 labākajām, kas iegūs tiesības 
piedalīties pasaules meistarsacīkstēs 
(PM) nākamgad Čehijā. Latvija līdz 
PM līdz šim nav aizcīnījusies. Šogad 
ir cerības.

1. diena Rīgā
Polija pret Slovākiju līdz puslaika 

beigām vēl turas 28-22 vadībā, bet tad 
sāk dominēt ātrākās un izturīgākās 
slovākietes, kas uzvar 65-56.

Grieķija, kas Liepājā sagādāja 
milzu galvas sāpes Latvijai, mēģina 
to pašu darīt Spānijai, taču pēc līdz-
vērtīga 1. puslaika nespēj apturēt labi 
ieeļļoto spāniešu mašīnu, kas iztiek 
pat bez savainojumu ārstējošās super-
zvaigznes Valdemoro. Spānija uzvar 
67-48.

Vēsturiska uzvara pār Čehiju
Čehija bijusi viena no Eiropas bas-

ketbola lielvalstīm. Vēl 2005. gada 
EM Turcijā (kur Latvija jau pacēlās uz 
6. vietu) Čehija dramatiskā finālā ar 
72-70 pieveica favorītu Krieviju. Līdz 
šim EM spēlēs Latvijai Čehiju vēl ne-
kad nebija izdevies uzvarēt. Varbūt 
šoreiz?

Galvenais treneris Ainārs Zvirgz-
diņš sāk ar ierasto sākumsastāvu: 
Zane Eglīte, Anete Jēkabsone-Žogota, 
Gunta Baško, Liene Jansone un cen-

trā Zane Tamane. 
Nervozās pirmās 5 
minūtēs latvietes 
vairākkārt kļūdas, 
un čehietes izraujas 
uz 17-10. Divreiz 
labi saspēlējas Jē-
kabsone ar Tamani, 
bet čehietes atbild ar 
trejačiem un 1. ce-
turksni noslēdz 23-
19 savā labā.

2. ceturksnī če-
hietes vēl palielina 
starpību uz +8. Pub-
lika nervozē un uz-
mudina savējās.

Zvirgzdiņa izda-
rītās maiņas palīdz vienībai nobremzēt 
čehiešu uzbrukumus un pašām sākt 
pretofensīvu. Veiksmīgi grozam uz-
brūk Baško, 4 punktus no 4 sodmetie-
niem iegūst Tamane un Ieva Tāre, un 
punktu 1. puslaika pēdējās sekundēs 
pieliek Jēkabsone ar grozu zibenīgā 
caurgājienā, kam vēl pievienu veik-
smīgu sodmetienu, sajūsminot skatītā-
jus. Puslaiks 34-31 latviešu labā. Vadī-
bu viņas šajā spēlē vairs neatdos.

2. puslaikā vērtīgu pienesumu dod 
debitante Kristīne Kārkliņa, neno-
gurdināma sedzēja. Savu augsto klasi 
(bijusi atzīta par Eiropas labāko spēlē-
tāju) rāda Jēkabsone, atkal veiksmīgi 
sadarbojoties ar Tamani. Čehietes ne-
atrod pretzāles un 3. ceturkšņa beigās 
viņas aizmugurē 38-53. Kad starpība 
jau +22, treneris var atļauties uzspē-
lēt visām rezervistēm un atpūtina Jē-
kabsoni, kas saņem skatītāju ovācijas, 
noejot no laukuma. Beigu rezultāts 
65-47.

Punktus guva Jēkabsone 25 (+4 
atl. b. aizsardz.,4 rez. piesp.), Tama-
ne 17 (+7atl. b. aizs.), Baško 7, Tāre 5, 
Krūmberga 3 (+3 atl .), Jansone 3, Kār-
kliņa 3, Niedola 2. Pārējās, ja arī negu-
va punktus, savu darbu padarīja labi. 
Atkal teicami mesti sodmetieni – 11 no 
13. Vienīgais vājais punkts – trejači 4 
no 23.

2. diena
Čehija, liekas, 

nav vēl atguvu-
sies no zaudējuma 
Latvijai un nespēj 
nopietni apdraudēt 
Grieķiju, kas tagad 
liekas īsti ieskrēju-
šās un uzvar 62-45.

Polija sāk ap-
ņēmīgi pret grupas 
favorītu Spāniju, 
puslaikā ved 39-31, 

bet tad spāniešu garākais soliņš, kas 
ļauj mainīt sastāvu un uzturēt spiedie-
nu, pakāpeniski nomāc pretinieces un 
viņas uzvar 67-55.

Priecīgs sākums, bēdīgs gals
Pēc vērtīgās uzvaras iepriekšējā 

spēlē latvietēm noskaņojums pacilāts, 
un tā arī viņas 6000 skatītāju priekšā 
sāk spēli pret Slovākiju. Kārkliņa, kas 
sāk Eglītes vietā, nosedz pretinieču 
superzvaigzni Zuzannu Žirkovu uz 
nulli, bet tiek nomainīta, kad Latvija 
ar Jēkabsones 2 trejačiem izrāvusies 
uz 11-2. Slovākietes pamazām ieiet 
savā ritmā un ceturkšņa beigās tikai 
15-17 aizmugurē. Laukumā pabijušas 
jau 10 latvietes!

2. ceturksnī latvietes spiež. Uzspīd 
Baško ar grozu no Tamanes veiklas 
piespēles un tūliņ pēc tam veiksmīgi 
noslēdz ātro uzbrukumu. Latvija ved 
32-19, un publika sajūsmā. Taču tad 
nāk lūzums: latvietes sāk arvien bie-
žāk kļūdīties, zaudē bumbu, Žirkova 
rāda savu klasi, un slovākietes gūst 
11 p. bez atbildes no latviešu puses. 
17 sekundes pirms puslaika beigām 
 latvietes ved 36-32, un viņām bum-
ba pēdējam uzbrukumam. Viņām 

Turpinājums 14. lpp.

Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm
Gunārs Bērzzariņš turpina ziņojumu par čempionātu, kas šogad risinās Latvijā

Sports

Latvijas valstsvienības teicamā saspēles vadītāja Kristī-
ne Kārkliņa pie mikrofona pēc spēles.

Latvijas valstsvienības centru Nr. 1 
Zani Tamani (Nr. 7) intervē pēc spēles.

Preses konferencē valstsvienības galvenais treneris Ainārs 
Zvirgzdiņš un labākā  punktu guvēja (22,3 p. caurm. katrā 
spēlē) Anete Jēkabsone-Žogota, ar tulci Lindu Anaiti.
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Labierīcības – mazgājamais 
trauks un naktspods skapī
Visbija ir veca Hanzas pilsēta un 

senajiem kūriem labi pazīstama vie-
ta. Vecpilsētu apjož labi saglabājušies 
kaļķakmens vaļņi no 13. gs. ar vairā-
kiem vārtiem, kas netiek noslēgti. Ieli-
ņas šauras ar apaļu bruģi, kas uz jūras 
pusi paliek arvien šaurākas, kā to pie-
dzīvoja portlandietis Jānis Zommers, 
vizinot mūs ar Zemīti apkārt īrētā ma-
šīnā. Mēs gandrīz vienā tādā vēgenā 
iesprūdām.

Naktī pa ielām apkārt staigā eži un 
bļaustīgi zviedru jaunieši, kas netica-
mi ātri piedzeras.

Lijai Veikinai apkārtne liekas kā 
dekorācija kādai teātra izrādei. Veika-
la skatlogus grezno mūsu nacionālās 
krāsas un reklāmas latviešu valodā, 
tautiskas lelles un Latvijas standartiņi.

Manā rīcībā ir virtuve, istaba, 
izlietne ar siltu un aukstu ūdeni un 
mazā mājiņa dzīvokļa ārpusē. Istaba 
ir piekrauta ar apklātām gultām, un es 
nākamās dienas pavadu nepatīkamās 
gaidās vai manos vieninieka aparta-
mentos neieradīsies vēl kāds.

Otrā dienā pie manis uz virtuvi 
pārvācas kolēģe Lija Veikina, kurai 
arī ir noīrēta istaba vecpilsētā. Viņas 
labierīcības sastāvējušas no mazgāja-
mā trauka istabas stūrī ar aukstu ūdeni 
un naktspodu skapī. Un nedrīkst pīpēt!

„Pie Siliņa vismaz varēja nomaz-
gāties,“ atceras Lija, „uzkāpj uz krēs-
la – var nomazgāt apakšu, nokāpj no 
krēsla – augšu.“ Cienījamā aktrise aiz-
mirst, ka Siliņa apartamentos bija pie-
ietama arī pilna kanalizācija, un viņai 
nebija notes brīdī jātup skapī.

Ja kāds grib nopeldēties jūrā, tad 
jānoiet lejā uz liedagu pa Donersgatan. 
Daži izmēģina. Spriedums – nolādēti 
auksts ūdens.

Vecpilsētā atrodas galvenā sabied-
riskā ēka – tautas nams Borgen, kur 
notiks solistu koncerti un teātri, va-
karos – disko un ēdināšana ar latvis-
ku sirsnību un zviedrisku apkalpoša-
nu, („Ēdiens? Instanta caureja!“ saka 
Lija), Visbijas doms un blakus Bota-
niskajam dārzam estrādes laukums ar 
speciāli konstruētu skatuvi. Par estrādi 
jau daudz rakstīts mūsu presē. Visbijas 
valde gādāšot 20 karogmastus, apgais-
mošanai 50 prožektorus. Skatuve vien 
maksājusi 45 000 Austrālijas dolārus. 
Daļu materiāla vēlāk izmantošot jahtu 
ostas būvei. Soli un krēsli tiekot ves-
ti no malu malām. Lai gan zviedru 
amatnieki tiek uzteikti par labu dar-
bu, viņi nav rēķinājušies ar 50 saules 
jostniekiem. Dr. J. Ruņģis, viens no 
vadītājiem, vēlāk stāsta, ka skatuve 
līgojusies.

Arī par Visbijas domu jeb Sv. Ma-
rijas baznīcu ir savas stāsts. Upat-
nieku pāris no Čikāgas atbraucis uz 
Gotlandi, lai būtu tik tuvu Latvijas 
krastam, cik vien iespējams, un sa-
laulātos. („Lai tiktu prom no radiem,“ 
viņi smiedamies stāsta). Vedēji līdz. 
Mācītājs no Zviedrijas. „Es ceru, ka 
šī nav tā baznīca, ko viņš sameklējis,“ 
Mudīte Upatniece sacījusi, ejot garām 
domam. Bet ir. Speciāla ceremonija 6 
cilvēkiem 1100 vietīgā baznīcā! „Mēs 
gribējām salaulāties pie jūras, bet mā-
cītājs teica, ka smiltīs krusta zīmi ne-
var ievilkt,“ tā Upatnieks.

Pēc šī vēsturis-
kā notikuma Upat-
nieku pāris noīrē 
divvietīgu divriteni. 
Izīrējamā vieta ir 
ostmalā, un firma 
lepni plivina mastā 
sarkan-balt-sarkano 
karogu. Kā tu neie-
si pie tāda cilvēka 
īrēt?

Ar divriteni 
brauc gandrīz visi. 
„Man viena tau-
tumeita no Saules 
Jostas iekrita acīs,“ 
atceras Skaidrīte 
Dariusa, „brunči 

bija sacelti ap jostas 
vietu, kājās baltas 
tautiskas apakšbik-
ses. Tā viņa brauca: 
villaine priekšā uz 
stūres un vainags uz 
riteņa raga. Tas bija 
vienreizējs skats. 
Es domāju: nu tas ir 
īsti tautiski, kā mēs 
šeit ņemamies, ka 
vienreiz esam prom no automašīnām, 
tramvajiem un autobusiem, un ka visi 
tikai pārvietojas kājām un riteņiem.“

Es tomēr vienu dienu piekantējos 
savam korporācijas biedram Dr. Gun-
daram Ķeniņam ar kundzi no Olim-
pijas, ASV, un mēs izbraucām viņu 
īrētajā mašīnā uz Kothammarviku 
apskatīt Bēgļu avotu salas austrumu 
galā. Pie Bēgļu avota klintī ir iekalti 
vārdi: Lettiska Flyktingar, år 1945, 
maj. (Latviešu bēgļi, 1945. g. maijā. 
Iespējams, ka pareizais tulkojums ir : 
latviešu bēgļi ieradās 1945. g. maijā).

Un vēl viens Ķeniņu mīlestības 
darbs: viņi man atļāva nomazgāties 
dušā. Gan pieteica, lai ņemot līdzi 
savu dvieli. Viņu īrētais dzīvoklis bija 
jaunajā pilsētas rajonā.

Izstādes atklāšanu Gotlandes vēs-
tures muzejā mēs esam nokavējuši, 
jo tajā laikā bijām vēl Kopenhagenā 
un mēģinājām dabūt vaļā lidmašīnas 
labierīcības durvis. Ir izstādīti Niklāva 
un Lara Strunkes darbi. Vēl ir izstādes 
par dažādām vēsturiskām tēmām.

Salasījušies Borgenā, es, Juris un 
Lija izliekam propagandas materiālus 
mūsu bēbītim.

Uz ziņu dēļa Borgenā lasāmi arī 
precību sludinājumi: viens no četr-
desmit gadīgas meitenes, otrs: „Esmu 
naudas pelnītājs un tērētājs, ja nebai-
dies, sauksim – O.K.“. Acīmredzot. 
O.K. saucējs ir no angliski runājošām 
zemēm. Mums ir viesi arī no Irānas, 
Brazīlijas, Argentīnas un Venecuēlas.

Es aizmiegu pie ceturtās 
vecmeitas

Sestdienas vakarā Stokholmas lat-
viešu teātra izrāde – T.Bangas Septi-
ņas vecmeitas, Elzas Daugavietes-La-
pukinas režijā. Es varonīgi noskatos 
izrādi, lai gan acis aizkrīt ciet jau pie 
ceturtās vecmeitas. Taču pēc viņiem 
jāizmēģina mūsu uzvedumam gais-
mas. Es saucu palīgā Gunāru Klausu, 
kam par šīm lietām ir daudz lielāka 
jēga nekā man.

Tie, kam nekas nav jāmēģina, 
aiziet uz diskotēku. Mūzika iespēlēta 

Kultūra – Vēsture – Dienasgrā°mata
Tu esi Gotlandē, mans draugs

Pirmais turpinājums. Sākums laikrakstā „Latvietis“ Nr. 41.
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Māra Branča skatījums
Klasiskā forma, ironija un cerīgā nākotne

Aprakstot at-
sevišķas izstādes, 
ieminējos, ka Lat-
vijas jaunie māksli-
nieki arvien vairāk 
mācās no klasiskās 
mākslas, kā piemē-
ru minēdams Annu 
Baklāni. Jūnijā 
Ivonnas Veihertes 

galerijā skatāma citas jaunās māksli-
nieces – Anitas Arbidānes gleznu iz-
stāde Pats sev mākslinieks. Arī viņa 
interesējas par renesansi un sirreālis-
mu un tiem seko savā radošajā darbībā.

Izstādes autore (dzim. 1983) tikai 
pagājušajā gadā beigusi Latvijas Māk-
slas akadēmijas maģistratūru, taču 
izstādēs piedalās kopš 2004. gada. 
Sekmīgo studiju dēļ viņa saņēmusi 
I. Zariņa fonda un Brederlo stipendiju. 
Kaut arī bijušas jau vairākas personā-
lizstāde, tomēr pati Anna Arbidāne šo 
uzskata par pirmo īsto. Tikai pēdējā 
laikā viņa sevi apzinoties kā māksli-
nieci: „Tagad es vairāk saprotu, ko es 
daru, ko es gribu panākt ar otu“.

Māksliniece galvenokārt glezno 
portretus un figurālā žanra darbus. 
Tajos ļoti skaidri samanāms, ka viņa 
savā daiļradē aizņemas renesanses 
glezniecības formu. Forma viņai ir kā 
no vecmāmiņas mantota dārga krūze, 
kurā lej pašas slaukto pienu no pašas 
audzētas govs. Anita Arbidāne atrod 
tēmas sev tuvā mākslinieku vidē, bieži 
glezno sevi dažādās lomās, tas ir, at-
tēlojot sevi un savus tuvākos draugus 
un kolēģus seno laiku tērpos senatnīgā 
vidē. Vienlaicīgi blakus gleznu pietie-
koši augstajam profesionālismam un 
ļoti labi izstrādātajai formai, kas vēsta 
par nopietnību, jaunās autores darbos 
ir visai spēcīgs ironiskais, pat satīris-
kais piesitiens.

Savulaik plašas pārrunas izraisīja 
glezna Renesanse, kurā viņa madon-
nas vietā tēlojusi Latvijas prezidentu 
Valdi Zatleru ar trusīti rokās, rūpīgi 
un detalizēti izgleznojot fonu. Tajā 
Leonardo da Vinči un citu renesanses 
perioda mākslinieku visai nosacītās 
ainavas vietā redzam līdzīgā manierē 
atainotu Rīgas pili un Daugavas kras-
tus no putna lidojuma. Neraugoties uz 
patapināto ārējo formu, kam būtu jā-
vēsta par kaut ko svētu, bet varbūt tieši 
tādēļ, portretā jaušama noteikta ironi-
jas deva.

Šāda attieksme pret valstsvīru at-
klāj gan Anitas Arbidānes, gan arī jau-
nākās paaudzes mākslinieku attieksmi 
pret autoritātēm. Viņi seko tiem, mā-
cās no tiem, bet secinājumus izdara 
paši. Jaunieši ir dziļāki, nekā mums 
šķiet. Viņi domā, spriež un vērtē no 
savām pozīcijām, no savas dzīves pie-

redzes viedokļa.
Simptomātisks 

ir maģistratūras 
diplomdarbs Dzī-
res. Tajā Anita 
Arbidāne izman-
tojusi renesansē 
un vēlākos laikos 
bieži pielietoto 
svētā vakarēdie-
na kompozīciju. 
Tikai Kristus un 
viņa mācekļu vie-
tā aiz galda sēž 
jaunie mākslinieki 
un viņu pedagogi. 
Nav nekā svinīga. 
Valda vieglprātīgas 
uzdzīves jautrā atmosfēra – kāds 
joko, cits smejas, dzīvespriecīgā 
kompānija mēļo savā starpā, apru-
nā. Patiesībā autore ironiskā formā 
runā par mākslinieka likteni, par 
kārdinājumiem un vilinājumiem. 
Noteiktu atbildi viņa nedod, viņa 
nemoralizē, tikai ar simboliem, 
bieži pašas izdomātiem, runā par 
ļoti svarīgām lietām, uzdod jautā-
jumus, ieskicē problēmas dziļumu.

Šajā darbā ir, manuprāt, lie-
lisks gleznotāja un pedagoga Jura 
Jurjāna portretējums, tēlojot viņu 
kā dzīves baudītāju, dodot arī ļoti 
precīzu un dziļu viņa personības 
raksturojumu. Tas apliecina, ka 
Anitai Arbidānei ir labas raksturo-
tāja dotības, viņa rūpīgi ielūkojas 
apkārtnē, cilvēkos. Tiesa, pagai-
dām jaunās gleznotājas uzmanī-
bas lokā ir vēl tikai mākslas vide. 
Visai iespējams, ka ar laiku viņas 
skatiens vērsīsies tālāk. Tātad 
mūsu priekšā ir talantīgs māksli-
nieks, no kura nākotnē varam gai-
dīt jaunus pārsteigumus.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Anita Arbidāne „Dienišķā maize“ 2009.
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Anita Arbidāne „Dzīres“ 2008.

Anita Arbidāne „Renesanse“ 2009.
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skaņu lentā. Austrāliešus apsveic ar 
tradicionālo Valsējošo Matildu. Tas, 
ka Borgenā kas notiek, norāda ārpusē 
saslietie divriteņi. Zviedrijas latviešu 
jaunieši staigā apkārt koka tupelēs, 
kas mums izliekas lielas un smagas kā 
vikingu laivas.

Kad aizeju gulēt, ir vēl gaišs. 
Skaidrītei Dariusai ir taisnība, ka 
„Gotlande bija viena vienīga gara die-
na.“

Svētdien, 17. jūnijā
Saule ir augšā pirms manis. Man 

liekas, ka tai dienā es biju uzaicināts 
uz tādu kā pieņemšanu pie Muchka 
Jāņa. Tas būtu pilnīgi izgājis no prāta, 
ja man nebūtu bijis līdzi Rūgtā Apīņa 
Dziesmu dienu speciālnumurs, ko es 
piedāvājos uzdāvināt vienam no Ve-
necuēlas Vītoliem. Neatceros, kas bija 
par iemeslu tādai labvēlības izpausmei 
no manas puses. Venecuēlā ir divas 
Vītolu ģimenes – viena ļoti bagāta, 
otra bagāta. Šis Vītols nāca no bagā-
tajiem Vītoliem. Viņš atteicās RA pie-
ņemt. Tas nebija sevišķi pieklājīgi no 
viņa puses.

Numurs bija šoreiz rediģēts Zvied-
rijā. Mani kaitināja Keiša zīmējums, 
kurā viens kārtoja savas mazās darīša-
nas. Es teicu Vilnim: „Šī ir vieta, kur 
žurnālu varētu pārdot, tāpēc nevajag 
kaitināt Ach un Fui brigādi ar čurājo-
ša vīrieša bildēm!“ Es nedomāju, ka 
Vītols RA bija redzējis. Nu, Dievs ar 
viņu.

Ak jā, tur bija arī kādas mazas 
amerikāņu lidsabiedrības īpašnieks 
vai valdes loceklis. Dzirdu, ka šis 
pusčukstus par mani prasa: „Kas tas 
tāds?“

Žēl, ka viņš to neprasīja Saules 
jostniekiem. Manam rakstam Jaunās 
Gaitas redakcija bija pievienojusi pie 
vienas fotogrāfijas piezīmi:

„Uz jautājumu: kas ir slavenākie 
latvieši Austrālijā, Saules Jostas jau-
nākie dalībnieki reiz Toronto droši 
atbildējuši: „Divi. Peldētājs Jānis Kon-
rāds un labākais joku taisītājs Uldis 
Siliņš.““

Kāpēc es to jums stāstu? Lai paplā-
tītos.

Pēcpusdienā Dzejas brīdis pie 
Bēgļu avota, ko vada Andrejs Irbe. 
Man tas par tālu. Vakarā plkst. 20.00 
ir mūsu pirmā izrāde. Tai pašā laikā 
Sävesskolan (Seves skolā – pirmais a 
ar umlautu) dzied Toronto sieviešu ko-
ris Zīle. Diriģents Arvids Purvs.

Pirms mums Borgenā Atbalss kon-
certs. Ansambli vada anglis Leslijs 
Īsts, kas arī pats dzied līdzi. Bez viņa 
dzied Īsta laulātā draudzene Lilija Zo-
bena, Jāna Grīnberga, Ilze Kuplēna un 
trīs brāļi Grīnbergi. Atbalss nav nekā-
da popgrupa, un kas sagaida ai laidi, 
laidi, aiziet mājās vīlušies. Programmā 
ir arī Marka (Mareka) Opeskina kom-
ponētā nerātnā tautasdziesma. „Nezin, 

kas Marekam bija toreiz prātā,“ skaid-
ro publikai Lilija, „tikko precējies…“ 
Par to, kas Markam bijis prātā, nevie-
nam pēc noklausīšanās šaubu nav.

Par šo koncertu es RA rakstu:
„Dziesmu svētkos pirmo reiz at-

skaņoja nerātnās tautasdziesmas, kam 
meldiņu bija devis Marks Opeskins. 
Starp atskaņotājiem bija arī Lilija Zo-
bena – pazīstamā dziedone, diriģente 
un būvuzņēmēja (Taisīšu tiltu pār pla-
šu jūru). Varēja sagaidīt, ka latviešu 
bajārīšas skries ārā no zāles trīcošām 
nāsīm, saktām žvadzot. Nekā! Dzies-
ma bija jāatkārto. Tas norāda, ka esam 
kļuvuši brīvdomātāji vai, ka pietieka-
mi labi vairs nesaprotam latviešu va-
lodu.“

Salīdzinot ar dziesmu, Keiša zīmē-
jums bija altāra glezna.

Du, lieber Gott,
ir dārziņš pliks

Plkst. 20.00 pienāk mūsu kārta. 
Vadonī ievietotas Lijas, Jura un manas 
bildes.

„Juris Zemītis un Uldis Siliņš ir 
Austrālijas latviešiem tikpat pazīstami 
vārdi kā pīrags un skābi kāposti. Si-
liņš – aktieris-autors, Zemītis – aktie-
ris un ad lib meistars, gadu skrejā ir iz-
veidojuši lielisku „vieglās“ komēdijas 
vienību, kas papildināta ar Liju Vei-
kinu, vairākām aktrisēm un aktieŗiem 
cameo lomās, uzstāsies arī Gotlan-
des dziesmu dienās.[Ansamblī vēl 
piedalās:Irena Klausa, Gunārs Klauss 
(ALT), Daina Eglāja, Māra Līce, And-
ris Jaunbērziņš (visi no Saules Jostas) 
un Imants Līcis (Saules Josta/SLT). Uz 
pāris minūtēm no Stokholmas latviešu 
teātra noīrēts Modris Gross.][---] Kad 
darbs noved Zemīti Melburnā, kur 
viņš turpina darboties ALT, par Siliņa 
partneri gadskārtējos humoristiskos 
uzvedumos – Kaleidoskopos kļūst Lija 
Veikina, Tikai 70. gados Zemītim ar 
Siliņu iznāk atkal strādāt kopā Kultū-
ras dienu Raibajos vakaros Kultūras 

dienu ietvaros, Lija Veikina, aktrise 
un režisore, nebūt nav savu kollēgu 
aizēnota. [---] Kad apstākļi atļauj, visi 
trīs labprāt strādā kopā.“

Tas nu tā īsumā.
Izrāde norit pavisam raiti. Laurus 

plūc Lija ar savu Larisas Mondrusas 
tēlu un dziesmu Mans puķu dārziņš, 
ko es viņai speciāli rakstīju. Mēs uz-
velkam uz zoba Klarisu ar pieteicēju 
Kvarcu (Švarcu).

Visumā reakcija laba. Vienīgā kri-
tika: tā kā mazliet par garu. Man šķiet, 
ka vienīgā recenzija par mums parādī-
jās Laikā.

„Austrāliešu ciemkukulis 
Jautrā mūza Visbijā.
Trīs reizes Visbijas Tautas nama 

„Borgena“ skatuvē sidnejiešu an-
samblis rādīja savu jautro rēviju „Tu 
esi Gotlandē, mans draugs.“ Rēvijas 
autors Uldis Siliņš ir viens no reta-
jiem, kas ar sekmēm pievērsies jautra-
jai mūzai, kura tikpat kā pazudusi no 
trimdas laikrakstiem un pat skatuvēm. 
[---]

Gotlandes izrādēm U. Siliņš bija 
sacerējis 15 tematiski vairāk vai ma-
zāk saistītus skečus, kas iedalīti trijos 
cēlienos. Tie sākas ar ierašanos Visbi-
jā un nervu pārbaudi muitā. [---]Mui-
tas pārbaudes laikā bija divi asprātī-
gi pārsteiguma momenti: brīdis, kad 
muitnieks atklāja sievas koferī vīra 
ieliktās pudeles un Jura Zemīša vaļā 
atsistā mēteļa iekšpuse, izklāta ar Aus-
trālijas Fostera alus kanniņām, skaitā 
20. Citādi varētu vēlēties, ka abi pir-
mie skeči būtu vairāk koncentrēti.

Pirmajā daļā spilgts un krāsains 
bija skečs par „slaveno“ zvaigzni Kla-
risu. Lija Veikina, to tēlodama, parā-
dīja ne tikai teicamas komiķes dāva-
nas, bet arī talantīgu dejas prasmi un 
gluži labu dziedāšanu.“

[Tā teic, ka mūsu dzīve ir tikai spēle 
vien,

Kā riču-račs vai šahs, vai zolīte,
Kam vairāk trumpju rokā, kam labāk 
zirdziņš skrien,

Tas vinnētājs būs allaž mūža dien‘.
Tīk vienam briljanti, tīk otram 
meitenes,

Tīk trešam liderīgu dzīvi vest,
Bet spēle, kas man tīkas, ir stādīt 
puķītes,

Tad noplūkt tās un upē iekšā mest.

Es rozes plūcu svešumā
Un magonītes paplūkā,
Un norauj dārzā, ja vien var,
Pa zilam puķzirnītim ar.
Un lauvmutītes, lilijas
Un tulpes, kreses, lefkojas,
Iet dārza šķēres: šņik, šņik, šņiks–
Du lieber Gott, ir dārziņš pliks.

Es sēžu savā dārzā un skatos 
postažā,

Bet sirds man skumji sit: puk, puk, 
puk, puk!

Turpinājums 13. lpp.

Tu esi Gotlandē, mans draugs
Turpinājums no 7. lpp.
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Latvijas īsziņas
Baznīca ietekmē Saeimu
Latvijas Evaņģēliski luteriskās 

baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis 
Vanags informējis Saeimas Prezidiju, 
ka dažādu konfesiju kristieši ir iztei-
kuši vēlmi aizlūgt par Saeimas darbu 
un lūdzot šim nolūkam atļaut izmantot 
Saeimas kapelu. Aizlūgumi par Sa-
eimas darbu parlamenta ēkā speciāli 
iekārtotajā lūgšanu telpā sāksies ap 
septembri, kad sāksies Saeimas ru-
dens sesija, sacīja viena no aizlūgumu 
iniciatorēm Gunta Irbe. Viņai pārliecī-
ba par šādu aizlūgumu nepieciešamību 
radusies jau pirms vairākiem gadiem. 
Sarunās ar citiem kristiešiem atklājies, 
ka ir vairāki, kas izjutuši šādu nepie-
ciešamību.

Lūgšanas būs atvērtas visu konfe-
siju kristiešiem. Tās notiks Saeimas 
plenārsēžu laikā – brīdī, kad tiek pie-
ņemti valstij nozīmīgi lēmumi. Atbil-
dīgais par lūgšanām būs LELB mācī-
tājs Mārtiņš Irbe. Pagaidām Saeimas 
lūgšanu telpā nav vietas vienlaicīgi 
uzturēties vairāk par 10-15 cilvēkiem, 
bet lūdzēju skaitam pieaugot, lūgšanu 
grupa varētu pārcelties uz citām tel-
pām. Arhibīskaps Vanags jau izteicis 
atbalstu ekumeniskajām lūgšanām, 
īpaši grūtajā un izaicinājumu pilnajā 
laikā, kuru Latvija šobrīd piedzīvo. 
Saeimas Prezidijs jau konceptuāli at-
balstījis arhibīskapa Vanaga lūgumu, 
bet vēl tiks precizētas lūgšanu organi-
zēšanas detaļas.

* * *

Mācības lētākas
Rīgas Tehniskā Universitāte 

(RTU) samazinās studiju maksu stu-
dentiem, kas mācības uzsāks šī gada 
septembrī, norādot, lai cik liels būs 
samazinājums, tomēr augstskolas rek-
tors Ivars Knēts norādījis, ka šāds lē-
mums pieņemts, jo „RTU apzinās savu 
nozīmību un arī atbildību Latvijas 
tautsaimniecības izaugsmē un ražoša-
nas attīstībā“. Īpašu nozīmi Knēts at-
vēlējis jauno inženieru sagatavošanai, 
bilstoties uz to, ka tieši šo speciālistu 
ienākšana darba tirgū sekmēs Latvijas 
konkurētspēju gan Latvijas, gan starp-
tautiskajā tirgū.

* * *

Alus dažādība
Neskatoties uz Dižķibeli valstī, 

alus darītavas cer, ka Jāņos nesama-
zināsies pieprasījums pēc alus. Gan 
AS Aldaris, gan AS Cēsu alus cer, ka 
Jāņu laikā alus realizācijas apjomi va-
rētu sasniegt pagājušā gada līmeni, un 
tas pašreizējos ekonomikas apstākļos 
būtu vērtējams kā ļoti labs rādītājs.

SIA Cido grupa, kuri ietver alus 
zīmolus Lāčplēša un Līvu, ģenerāldi-

rektors Jespers Koldings savās prog-
nozēs ir piesardzīgāks; viņš sacīja: 
„Jāatzīst, ka šajos Jāņos salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem prognozējam 
pārdošanas apjomu kritumu. Kopējais 
dzērienu pārdošanas apjoms Latvijā ir 
samazinājies tādā pašā apmērā kā ma-
zumtirdzniecība kopumā, tas ir, par 
20%-25%, salīdzinot ar tādu pašu pe-
riodu pagājušajā gadā. Alus pārdoša-
nas apjomi ir samazinājušies par 10%-
15%, galvenokārt viesnīcu, restorānu 
un kafejnīcu segmentā, kas nozīmē 
būtisku izlejamā alus pārdošanas apjo-
mu kritumu.“

Cēsu alus īpaši gatavojas Jāņiem, 
piedāvājot alus baudītājiem šajā laikā 
gan jaunus nebijušus produktus, gan 
tematiskus un arī ērtos iepakojumos, 
piemēram, uz Līgo svētkiem Cēsu alus 
vadošā alus šķirne Cēsu Premium Lat-
vijā būs nopērkama līdz šim nebijušā – 
pintes jeb pusstopa tilpuma skārdenē, 
stikla pudeļu astoņpakā un skārdeņu 
sešpakā. Tiem Jāņubērniem un līgotā-
jiem, kuri šajos svētkos nevarēs lietot 
alu, tiek piedāvāts šī gada kvasa tirgus 
jaunums – dabiski raudzēts Ulmaņlai-
ka kvass.

* * *

Pienu produktu eksports
Šogad maijā no Latvijas piena pro-

duktiem visvairāk eksportēja sieru, 
krējumu un sauso pilnpienu, liecina 
Latvijas Piensaimnieku centrālās sa-
vienības apkopotie dati. Maijā ekspor-
tētas 331,5 tonnas siera, 293 tonnas 
sausā pilnpiena, 235,7 tonnas krējuma 
un 100,2 tonnas piena. Maijā no Lat-
vijas izvestas tikai 0,7 tonnas sviesta, 
48 tonnas sausā vājpiena, 34,3 tonnas 
saldējuma, 0,7 tonnas jogurta, 60,18 
tonnas biezpiena un 75 tonnas sausās 
siera suliņas. Salīdzinot ar eksportu 
pagājušā gada maijā, šogad maijā izde-
vies dubultot sausā vājpiena eksporta 
apjomu, par dažiem desmitiem tonnu 
vairāk  ārpus valsts pārdots arī sausais 
pilnpiens un biezpiens, bet pārējiem 
produktiem eksporta apjomi sarukuši.

Kopš marta ir apstājies piena kā 
izejvielas izvedums no valsts.

* * *

Degviela dārgāka
Kopš gada sākuma Latvijas lie-

lākajās degvielas uzpildes stacijās 
(DUS) benzīna cena pieaugusi par 
aptuveni 20 santīmiem. Gada sākumā 
95. markas benzīna cena svārstījās no 
52,7 līdz 53,8 sant. par litru. Šodien 
šīs pašas markas benzīns maksā jau 
72,7-73,9 sant. litrā. 98. markas ben-
zīns pirms pusgada maksāja robežās 
no 55,7 līdz 56,8 sant., bet sestdien par 
litru 98. markas benzīnu jāmaksā 72,7-
76,9 sant. Gada sākumā par litru dīzeļ-

degvielas vajadzēja maksāt 57,7-58,9 
sant., bet šodien – 65,7-66,9 santīmus.

* * *

Jāņi Krievijā
Piedaloties pirmajos Krievijas lat-

viešu sadziedāšanās svētkos Baškor-
tostānā, Arhangeļskas  rajonā, Valsts 
prezidenta kundze Lilita Zatlere ielī-
goja Jāņus kopā ar latviešiem no visām 
Krievijas malām.

Tā kā Arhlatviešu ciemā Jāņu svi-
nēšana ir kļuvusi par visu nacionali-
tāšu kopīgiem svētkiem –  baškīru, 
tatāru, krievu un čuvašu – tos ieskan-
dinot, Valsts prezidenta kundze devās 
uz katras tautas sētu, lai iepazītos ar 
viņu tradīcijām. Kopīgi tika dziedāts, 
dejots un demonstrētas amatu pras-
mes, kā arī atbilstoši tautu parašām, 
viesi tika cienāti ar raksturīgākajiem 
ēdieniem un dzērieniem. Saulei rietot, 
Valsts prezidenta kundze piedalījās arī 
ikgadējā Jāņu vainagu laišanā ezerā un 
ugunskura iedegšanā.

Kopumā Krievijas latviešu sadzie-
dāšanās svētkos piedalījās gandrīz 200 
dalībnieku. Pasākumā valdīja Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
gaisotne – ar svētku gājienu, koncertu, 
dančiem līdz rītausmai un dalībnieku 
un skatītāju vienotību noslēgumā dzie-
dot Pūt vējiņi!

Vizītes laikā Arhangeļskas ra-
jonā Valsts prezidenta kundze tikās 
arī ar Baškīrijas izglītības ministru 
Z. A. Alajarovu un apmeklēja latviešu 
vidusskolu un muzeju.

Šie pirmie Krievijas latviešu sa-
dziedāšanās svētki notika no 20.-
21. jūnijam un tajā pulcējās dalībnieki 
no Maskavas, Sanktpēterburgas, Ple-
skavas, Smoļenskas, Omskas, Maga-
danas, Krasnojarskas, Komi un Baš-
kortostānas. Viņiem pievienojās arī 
apvienotais Latvijas jauno diriģentu 
koris virsdiriģenta Romāna Vanaga 
vadībā un tautas deju kolektīvs Druva 
no Saldus.

Sadziedāšanās svētki ir nozīmīgi 
latviešu etniskās, valodas un kultūras 
identitātes saglabāšanas sastāvdaļa, 
kas palīdzēs nostiprināt Krievijā dzī-
vojošo latviešu piederību Latvijai –  
etniskajai dzimtenei.

Latvieši sāka ierasties Baškīrijā 
19. gadsimta otrajā pusē labākas dzī-
ves meklējumos, apmēram, pirms 130 
gadiem. Pagājušā gadsimta divdesmi-
tajos gados apgabalā dzīvoja vairāk 
nekā 8100 latviešu, bet 1989. gada 
tautas skaitīšanā Baškīrijā – vairs ti-
kai 2000 latviešu. Latviešu valodu vēl 
var dzirdēt vairākos Baškīrijas cie-
mos. Baškīrijā aktīvi darbojas latviešu 
biedrība, bērnu folkloras ansamblis 
Atbalss. Kopš 1990. gada Arhangeļ-
skas skolā tiek pasniegta arī latviešu 
valoda. ∎
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pārvarētiem kavēkļiem, bet turpmākie 
šķēršļi jau redzami. Un kaut no dau-
dziem pabeigtiem darbiem vēl nekāds 
sevišķs iespaids nav, tad tomēr varu ar 
lielu jūsmu pasludināt par dažiem dar-
biem, kur rezultāti ir skaidri redzami.

Pats pirmais, kas būtu jāpaskaid-
ro, ir mūsu 32. Jaunatnes dienu logo-
tips. Ja esat tikuši pie šīs vietas rakstā, 
varu iedomāties, ka varbūt esat jau to 
ievērojuši un novērtējuši – tā ir vēlme 
ikvienam logotipu autoram tāpēc, ka 
labam logotipam ir jābūt tūlīt atpazīs-
tamam, interesantam, lai aplūkotu un 
unikālam. Bet logotipam arī jāatspo-
guļo tās idejas, ko tas pārstāv, vai nu 
acīmredzamā vai smalkā veidā.

Šajā logotipā mērķis bija atspogu-
ļot vairākus tematus. Pirmkārt, krāsas 
ir pazīstamās Dienvidaustrālijas zils 
un dzeltens ar Latvijas karoga sarkano 
pa vidu. Zelta kviešu vārpa ir redzama 
vidū, kurai ir vairākas nozīmes. Seno 
latviešu ticībā kviešu vārpas simbolizē 
Jumi – jauniešu un auglības pārstāvi. 
No veciem laikiem Jumis un kvieši ir 
nozīmējuši jaunību, labumu, svaigu-
mu – tās sajūtas un idejas, kas ir Jau-
natnes Dienas būtības.

Vispazīstamākais motīvs, kas pa-
rādās logotipā, ir aplis. Viss mūsu pa-
saulē notiek aplī. No jaunības uz ve-
cumu, labiem laikiem uz krīzēm, viss 
galu galā noiet pilnu apli. Tā aplim nav 
ne sākums, ne galapunkts, un mēs visi 
atrodas kaut kur uz tā ceļa.

Bet galvenokārt logotips būs tas 
simbols, kas attēlo mūsu pasākumu. 
Un, lai gan dažiem cilvēkiem tas ne-

atbilst kritērijiem, vai aplūkojot tas 
dažiem nav patīkams, domāju, ka pēc 
laika tas noteikti būs uzreiz atpazīs-
tams ar visu to, ko tas simbolizē. Tiem, 
kuriem tas nepatīk, ienāk prātā angļu 
sakāmvārds, ka jebkura reklāma ir 
laba reklāma!

No jaunām ziņām, visvairāk prieks 
un lepnums tomēr ir saistīts ar mūsu 
gaidāmiem viesiem. Lai gan mēs kā 
rīcības komiteja vienmēr bijām cerī-
bā, ka varēsim ielūgt dažas grupas no 
Latvijas, kas pārstāv latviešu kultūru, 
neviens nebija īsti pārliecināts, ka tas 
būs iespējams. Atkal pārsteigums: 
par laimi un lielu darbu esam ne tikai 
vienu, bet divas grupas sarunājuši, lai 
piedalītos Jaunatnes dienās.

Pirmā grupa ir Medeņu Pāris – 
Iveta un Vidvuds Medeņi; pazīstami 
ar 20 gadu darbību folkloras draugu 
kopā Skandinieki. Viņi ir Latvijas ra-
dio žurnālisti, kas veido latviešu tra-
dicionālas kultūras raidījumus. Abi 
gatavo raidījumu ciklus par latviešu 
gadskārtām, svētkiem un godu rei-
zēm. Abi ir piedalījušies vairāku CD 
ierakstu tapšanā par latviešu svētku 
svinēšanu un godiem, un abi publis-
kā telpā pastāvīgi ir gadskārtu svētku 
vadītāji. Piemēram, Rīgas svētkos, 
Arkādijas svētkos, Bērnu rītos, skolās, 
muzejos, augstskolās, bankās, privātos 
uzņēmumos utt. Abiem liela pieredze 
trīs mūža godu vadīšanā – Kūmu go-
dos, kāzās jeb vedībās un bēru godos. 
Dziesma abus pavada ik dienas. Iespē-
jams Medeņu Pāri kuplinās dēli – Jānis 
(dz. 2000.g.) un Ernests (dz. 1986.g.), 
kurš spēlē dūdas un kokli, un Elīna 
Butānova (dz. 1986), kura var piedalī-
ties visā iepriekš minētajā. Visa grupa 

arī piedalīsies 3x3 nometnē Adelaidē 
2010. gada janvāra sākumā.

Otrā grupa ir koris Anima Ērika 
Eglīša vadībā. Ēriks ir pazīstams dzie-
dātājs, komponists un kora diriģents 
Latvijā, izcils cilvēks savā amatā. 
Ēriks ir arī pazīstams ar viņu darbību 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā 
2004. gadā, mācot korim plašu dzies-
mu programmu noslēguma koncer-
tam savā unikālā veidā. Tā Ēriks jau 
skaitās pie draugiem un pazīstamiem 
Austrāliešu Latviešu sabiedrībai, it 
sevišķi tiem jauniešiem, kas mīļi at-
ceras kora stundas Vasaras Vidussko-
lā. Šogad Ēriks brauc uz Austrālija ar 
Anima – jaukto kori, kas Latvijā sastāv 
no apmēram 30 koristiem, bet apmē-
ram puse no tā piedalīsies Jaunatnes 
dienās ar visām savām dziesmu spē-
jām un dzīves prieku. Koris arī brauks 
uz Sidneju, kur būs rīkots koncerts 
2010. gada sākumā.

Par citiem komitejas sasniegu-
miem varētu daudz ko stāstīt, bet būtu 
jāatstāj dažas lietas kā pārsteigumus 
Jaunatnes dienu līdzdalībniekiem. 
Varu tikai pasludināt, ka Jaunatnes 
Dienas būs it sevišķi jauks pasākums, 
pilns ar jauniešu jautrību un labs savie-
nojums no tradīcijām un jaunumiem.

Ja vēlaties interesēties vairāk par 
Jaunatnes Dienu programmu, biļešu 
cenām, dalībniekiem, komiteju, sarī-
kojumu vietām vai jebkādu informāci-
ju, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu 
(http://www.skaistairjauniba.com.au). 
Pēc laika visa informācija būs sasnie-
dzama tur.

Tiksimies Adelaidē!
Aleksandrs Šmits

32. Jaunatnes dienu priekšsēdis

32. Jaunatnes dienas
Turpinājums no 5. lpp.

Trešdienas, 17. 
jūnija vakarā Mi-
nistru prezidents 
Valdis Dombrov-
skis (JL) izplatīja 
paziņojumu Latvi-
jas iedzīvotājiem. 

Godātie Latvijas iedzīvotāji!
Šis laiks mūsu valstij ir izšķirošs, 

un izvēles iespēju mums nav daudz. 
Latvija ir bankrota priekšā, no kura 
varam paglābties, tikai krasi samazi-
not valsts tēriņus un cerot uz starptau-
tisko aizdevumu. Otrs iespējamais ri-
sinājums būtu nesalīdzināmi smagāks, 
jo tādā gadījumā budžeta izdevumu 
daļa būtu jāmazina vēl nopietnāk un 
sociālās spriedzes radītās sekas kļūtu 
neprognozējamas.

Ir neiespējami iedomāties, ka poli-
tiķi, no laba prāta samazinātu pensijas, 
algas, slēgtu mācību iestādes un slim-
nīcas. Bet, ja situācija valstī ir tik kri-
tiski nopietna, kā tas ir šobrīd, valdībai 
nav citas izvēles, nav citas iespējas.

Nenoliedzami, šie lēmumi nav 

nākuši viegli. Tie ir bijuši vissmagā-
kie lēmumi saistībā ar valsts budžetu, 
kādus jebkad nācies pieņemt Latvijas 
valdībai. Arī manā dzīvē šis ir viens no 
smagākajiem brīžiem. Es apzinos, ka 
riskēju kā politiķis, bet vienlaikus es 
zinu, ka tikai šādi risinājumi var no-
vērst valsts sabrukumu. Diemžēl, mēs 
šobrīd esam spiesti maksāt par to ie-
domāto labklājību, kādā dzīvojām un 
kuru tā pa īstam nemaz nebijām no-
pelnījuši. Šobrīd par to maksājam mēs 
visi, kas pamatoti izraisa sabiedrības 
sašutumu un dusmas.

Kaut arī tā saucamajos treknajos 
gados neesmu strādājis valdības koalī-
cijā, šajā mirklī vēlos atvainoties Lat-
vijas tautai par to situāciju un par tiem 
pārbaudījumiem, kas mums visiem 
kopā būs jāiztur. Es apzinos, ka nevaru 
apsolīt labklājību rīt ap pusdienlaiku, 
bet es zinu, ka daru visu iespējamo, lai 
apturētu Latvijas smago kritienu.

Sarunas ar starptautiskajiem aizde-
vējiem nav bijušas vieglas. Es pat teik-
tu, ka tās ir ļoti smagas. Arī tagad es 
dodos uz Briseli, kur mans galvenais 
dienas kārtības jautājums būs – aizde-

vuma saņemšana 
Latvijai. Mums ir 
jāapzinās, ka šo-
brīd tas ir izšķiroši, jo bez aizdevuma 
mēs nevarēsim izmaksāt ne algas, ne 
pensijas, ne citus valsts maksājumus 
jau augustā. Šī ir ļoti nopietna situā-
cija un sabiedrības konfrontācija to 
neatrisinās. Nostāšanās vienam pret 
otru nepiepildīs Valsts kases kontus un 
neatgriezīs mūs dažus gadus nesenajā 
pagātnē. Tikai tad, ja visi apzināsimies 
situācijas patieso nopietnību, būsim 
savstarpēji atklāti un atbalstoši, tikai 
tad varēsim būt droši, ka lietas mainī-
sies uz labu.

Es kā valdības vadītājs darīšu visu, 
lai solītais par valsts aparāta tēriņu ie-
vērojamu samazināšanu tiktu izpildīts 
visīsākajā termiņā, lai ikvienam būtu 
pieejama informācija par to, kam un 
cik nodokļu maksātāju naudas krīzes 
situācijā tērē valsts. Tikai tad, ja vara 
patiesi solidarizēsies ar tautu, varam 
cerēt uz sabiedrības atbalstu un saprat-
ni. Cita ceļa mums nav.

Valdis Dombrovskis
Ministru prezidents

Ministru prezidenta paziņojums
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Ceļojums
Ārzemēs ar divriteni

Divriteņi ir modē. Par to vairs ne-
var būt ne mazāko šaubu. Pats Latvi-
jas valsts prezidents, Zatlers, brauca 
pa Vecrīgas ielām un mudināja tautu 
lietot divriteņus kā satiksmes līdzek-
ļus. Šeit Sidnejā, kā arī citās pilsētās, 
arvien vairāk ļaudis ikdienā brauc dar-
bā un izpriecā ar divriteņiem. Bet iz-
rādās, ka arī garos ārzemju ceļojumos 
divriteņi tiek ņemti līdz. Ir pat izdotas 
Vientuļās planētas grāmatas par ceļo-
šanu ar divriteni pa ārzemēm. Savas 
priekšrocības ir. Var tuvāk iepazīties 
ar vietējo kultūru, vidi un ļaudīm. To-
ties glābiņa nav ne no lietus, vēja un 
aukstuma nedz arī no karstuma, sutī-
guma un saules. Fiziskās grūtības un 
laika apstākļus vislabāk varot izturēt, 
ja labi izguļas un kārtīgi paēd un pa-
dzeras.

Sidnejas latviete, Selga Harringto-
na ar draugu Hjū Morganu (Huw Mor-
gan) 2. maijā sāka 6 mēnešu divriteņu 
ceļojumu pa Āzijas zemēm. Šis viņiem 
būs trešais un garākais divriteņu ceļo-
jums ārzemēs. Pirmais ceļojums bija 
2005. g. Kambodijā – karstā un sutīgā 
laikā. Otrais ceļojums bija 2007. g. Ei-
ropā vasaras laikā. Tai ceļojumā viņi 
bija iecerējuši visu ceļu no Parīzes 
līdz Rīgai braukt ar divriteņiem un 
Jāņus nosvinēt Latvijā. Tomēr ceļo-
jums neizdevās gluži kā plānots. Sel-
ga ar draugu 23. maijā ielidoja Parīzē, 
izpakoja divriteņus no lielām papes 
kastēm, piestiprināja bagāžu un jau no 
paša lidlauka izbrauca ar divriteņiem. 
Ceļojumā viņi parasti pārgulēja paši 
savā teltī. Bet Parīzē, Vācijā un Čehijā 
viņi izmantoja draugu viesmīlību, lai 
atkoptos un labi izgulētos. Brauciena 
sākumā laiks bija negaidīti vējains, lie-
tains un auksts. Bija jāpiepērk piemē-
rotas drēbes. Pa ceļam drauga divrite-
nim abas riepas reizē pārplīsa. Uznāca 
arī caureja. Pie Čehijas robežas sargs 
atņēma pases un nozuda. Beidzot to-
mēr smaidīdams parādījās. Varēja 
braukt tālāk! Čehijas augstajos kalnos 
braukšana bija grūta un lēna.

Ceļotāji Prāgā ieradās 19. jūnijā. 
Tik īsā laikā ar saviem spēkiem uz 
Jāņiem vairs nevarēja tikt. Būtu jā-
brauc tālāk ar nākamo vilcienu. Bet 
izrādījās, ka divriteņus vilcienā nevar 
līdzi vest. Viņi izstaigāja visus Prāgas 
tūristu birojus, bet neatrada piemērotu 
satiksmes veidu kā, bez sarežģījumiem 
ar vīzām, varētu līdz ņemt divriteņus. 
Ko lai dara? Uz Viļņu brauc autobuss 
un vīza nav vajadzīga. No Viļņas uz 
Rīgu brauc cits autobuss. Biļetes brau-
cienam uz Viļņu nopirktas, bet ar šofe-
ri bija nepatikšanas. Divriteņi esot par 
lielu, un līdz nevarot ņemt! Paši tomēr 
iepakoja divriteņus autobusa bagāž-

niekā. Tādas pašas 
nepatikšanas ar 
autobusa šoferiem 
atkārtojās Viļņā, 
un arī Rīgā, brau-
cienam uz Tallinu. 
Divriteņi par lielu! 
Līdz nevar ņemt! 
Katru reizi paši to-
mēr divriteņus iepa-
koja.

Rīgā Selga ar 
draugu ieradās 
22. jūnijā un ap-
metās pie radiem 
Dzintaros, kādrei-
zējās vecvecmātes 
mājās. Latvijā gāja 
jauki. Jāņus nosvi-
nēja ar radiem un 
draugiem Jelgavas 
tuvumā lauku mā-
jās. Tur sabrauca 
Jāņu bērni no ma-
liņu maliņām – no 
Francijas, no Angli-
jas, no tālās Austrā-
lijas. Tur dziedāja. 
Tur dejoja. Tur Jā-
nīti daudzināja. Tur 
naksniņu negulēja. 
No Austrālijas bija 
Selgas tante Lelde, 
māsīca Zaiga un 
brālēns Jānis. Pēc 
Jāņiem viņi ar divriteņiem izbraukāja 
Rīgas apkārtni un Jūrmalu. Selgai Lat-
vijā radu daudz, bet visus nepaspēja 
apciemot, jo jau 26. jūnijā bija jābrauc 
tālāk uz Tallinu. Autobuss no Rīgas 
uz Tallinu izbrauca pusstundu agrāk 
nekā paredzēts un biļetē rakstīts. Labi 
gan, ka viņi bija agri atnākuši! Tallinā 
divriteņus sapakoja lielās papes kas-
tēs lidojumam atpakaļ uz Sidneju. Šī 
brauciena fotogrāfijas un apraksts ir 
tīmekļa vietnē  crazyguyonabike.com/
doc/Eurosummer07.

Āzijas divriteņu ceļojumu Selga ar 
draugu sāka Singapūrā. No turienes 
viņi brauc uz ziemeļiem 
caur Malaiziju uz Tibetas 
kalniem, Ķīnu un tālāk. 
Līdz ir divriteņi, speciāli 
taisīti viņu augumiem un 
Āzijas ceļojuma vajadzī-
bām. Mantas ir sapako-
tas līdzsvarotās paunās, 
kuras piestiprina divrite-
ņiem abās pusēs kā nas-
tu nesēju dzīvniekiem. 
Paunās ir uzmanīgi iz-
meklētas divriteņu da-
ļas, zāles, telts, tīkli pret 
odiem, drēbes, un citas 
lietas. Ceļojuma sākumā 

laiks ir karsts un sutīgs. Pie tā palēnām 
pierod un pielāgojas. Brauc agrās rīta 
stundās un vēlā pēcpusdienā, kad ir 
vēsāks. Dienas karstumu pavada mie-
rīgi kādā parkā vai skaistā vietā. Šī 
ceļojuma dienas grāmata tiek rakstīta 
tīmekļa vietnē crazyguyonabike.com/
doc/Asia2009. Selga gan brīdina, ka 
varētu paiet kāda nedēļa starp ierak-
stiem, jo interneta kafejnīcas būšot 
reti atrodamas. Novēlam Selgai ar Hjū 
drošu un patīkamu ceļošanu! Ja neiet 
labi, lai tik brauc tālāk uz Eiropu, Lat-
viju vai arī mājās. Ļoti gaidīsim!
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  Selga, Inese un Lelde Līgo vakarā.
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Ceļā no Parīzes.
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Es jūtu, ka man jāiet, ir kaut kas 
jādara,

Bet manas lūpas tikai žēli čukst:

Kā varēšu es ziedlapas
Bērt riekšavām iekš Vaidavas,
Kā varēšu, kā dziesmā dzied, 
Es Gaujā kaisīt ievas zied‘?
Kā varēšu ar plašu žest‘
Es saules puķes Volgā mest?
Jo kad nav vairāk puķu štrauss,
Ir mana dziesma šļuss un aus.

Kā varēšu, kā dziesmā dzied, 
Es Gaujā kaisīt ievas zied‘?
Jo kad nav vairāk puķu štrauss,
Ir mana dziesma šļuss un aus.]

Ne mazāk pievilcīgs (vai atbai-
došs, kā jums tīk!) bija čekista iztēlo-
šana par labsirdīgu vientiesi līdz ar 
viņa dziesmu, kas skanēja gandrīz kā 
himna:

[Čekistu dziesmu dziedāju es.

Kā pumpurs, kā ziediņš tik nevainīgs, 
tīrs

Es zaldāts, es čekists, es GPU vīrs,
Sirds pilna man mīlas, ka pār malām 
tā plūst,

Ja tik es varētu ciet dabūt jūs.

Mīlu, mīlu, mīlu, mīlu,
Mīlu rītā, vakarā,
Mīlu, mīlu, mīlu visus
Ar ko nāku sakarā.
Un kam mani mīlēt grūt,
Stabu ielā var nokļūt, 
Noies režģu durvis – kraks!

Mīlu visus tā kā traks!

Kā pumpurs, kā ziediņš tik nevainīgs, 
tīrs

Es zaldāts, es čekists, es GPU vīrs,
Sirds pilna man mīlas, ka pār malām 
tā plūst,

Ja tik es varētu ciet dabūt jūs.]

Pirmā daļa nobeidzās ar ainu pēc 
Jāņu balles, kad vājās apgaismes dēļ 
vienai sievai uzrodas vairāki vīri un 
grūti tos izzortēt.

[Ar tām Jāņu svinībām bija tā: pēc 
Jāņu balles Visbijas hoteļa istabā at-
griežas viens pēc otra divi labi iesiluši 
laulātie draugi un ieiet pie sievas gultā. 
Viens no atnācējiem konstatē, ka gultā 
ir redzamas 6 kājas, tātad tur guļ viens 
nepiederīgs. Sākas disputs, kura sieva 
tā ir. Pēdējai ir uz acīm maska un viņa 
strīdiņā piedalās tikai pusmiegā. Kurš 
ir īstais laulenis? Izrādās, ka neviens 
no viņiem, jo beidzot mājās pārrodas 
īstais.]

Pēc 1. cēliena 10 skečiem 2. cēlie-
nā bija vairs tikai trīs un 3. cēlienā divi 
skeči. 2. cēliena skečs „Sudrab kāzas“ 
pienācīgi izcēla trimdā iekoptos sa-
biedriskos noslāņojumus un draudzī-
bas, kas slidinas tikai pār ārējas iz-
likšanās trauslo ledu. 3. cēlienā bija 
divi dažādi salu temati: seno kuršu 
karavīra Pudiķa brauciens uz Gotlan-
di un viņa grūtības, kad jāstājas sievas 
priekšā ar līdzi paņēmušos zviedrieti 
[Pats nezinu, ko pa tumsu paķēru. Es 
domāju, ka aita!], kā arī mūsdienu lat-
viešu brauciens uz Tobago. Pēdējais, 
kaut rādīts jau Austrālijā, būdams ar 
krietnu trimdas polītikas piedevu, bija 
cienīgs nobeigums garajai rēvijai.

U. Siliņa humors dibinās uz valo-

du, raksturiem un situācijām. Visvai-
rāk atjautas ir Siliņa valodā, ar ko 
viņš rīkojas ļoti veikli. [---]

Komiskajās situācijās dominē pār-
steiguma moments. Vislabāk Siliņam 
padodas polītiskie temati, piemēram, 
par aprobežotiem padomju funkcionā-
riem. 

[ Man pašam patika šis gabaliņš:
Diktors: Mums tūristi bieži prasa: kas 
jādara, lai varētu Padomju Latvijā pa-
likt ilgāk? Mēs dosim vārdu lietpratē-
jam no iekšlietministrijas tiešai atbil-
dei.
Čekists: Nofotogrāfējiet Rīgas staciju.
Dik.: Presē tiek debatēts jautājums, 
kāpēc mūsu drošības dienesta ierēdņi 
ir tautā tik nepopulāri. Arī paši kadri 
domā, ka ir kas drastisks jādara, lai at-
gūtu savu pienācīgo vietu darba ļaužu 
sirdīs un sākuši masveidīgi apmeklēt 
pilsoņus viņu dzīvokļos, kur kopā ska-
ta grāmatas un fotogrāfijas, pa reizēm 
izvizinot mājniekus savos limuzīnos 
un pat organizējot ceļojumus uz Sibī-
rija.]

Sidnejas latviešu saimē komiskie 
skeči ir ļoti iecienīti un par gadskārtē-
ju tradiciju kļuvuši viņu kaleidoskopi, 
kas apskata greizā spogulī svarīgākos 
trimdas dzīves notikumus. Pārstādīt šo 
uzveduma veidu citā latviešu vidē nav 
sevišķi viegli, bet rutinētajiem Sidne-
jas skatuvniekiem ar viena Stokhol-
mas talcinieka līdzdalību tas Visbijā 
visumā sekmējās.

R. Kramiņš.
Uldis Siliņš

Laikrakstam „Latvietis“
Turpmāk vēl

Mums jāatceras, ka Zviedrija bija sma-
gā krīzē 90-tajos gados, un Zviedrija 
samazināja pensijas, Zviedrija sama-
zināja algas, Zviedrija samazināja sli-
mojošo pabalstus un citus pabalstus, 
samazināja savus tēriņus un veica 
strukturālās reformas, un veiksmī-
gi. Arī mums jābūt veiksmīgiem, arī 
mums tas ir jādara.

Dāmas un kungi,
Mēs nevaram pamest novārtā arī 

savas prioritātes. Bieži tiek jautāts: 
„Kādas ir valsts ekonomiskās attīstī-
bas prioritātes? Kāds vispār ir valsts 
mērķis un prioritātes?“ Mēs nevaram 
sūdzēties par ideju trūkumu. Ideju ir 
daudz, bet mums tomēr ir jāvienojas, 
kur mēs ejam, kāda valsts mēs gribam 
būt. Un ir pilnīgi skaidri jāsaprot arī 
izglītības jautājums. Ja mēs esam no-
teikuši prioritātes, mums daudz vieg-
lāk būs izšķirties, ka tām zinātnes un 
izglītības nozarēm, kas balsta mūsu ra-
žošanu, kas balsta mūsu ekonomiskās 
prioritātes, ir jāpalielina finansējums, 
nevis jāsamazina. Varbūt citas noza-
res var palikt nostāk, varbūt novārtā, 

bet tās, kas ir atbalstāmas, kas ir mūsu 
valsts nākotne, tām ir jāvelta līdzekļi. 
Tie ir grūti uzdevumi, bet par tiem ir 
jāizšķiras. Un jo ātrāk mēs izšķirsi-
mies, jo ātrāk mums būs rezultāti.

Dāmas un kungi, 
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 

mēs varam to izdarīt, ka mums ir pie-
tiekami spēka un drosmes to izdarīt, 
jo ir arī labie piemēri. Ja mēs paska-
tīsimies šī gada krīzi, visi tie lielie pa-
sākumi, kuros nav iesaistīta politika: 
kā Lielā Latvijas talka – 100 000 da-
lībnieku;  Labdarības akcija – savāca 
daudz lielākas summas –  gandrīz pus-
miljarda apmērā – brīvprātīgi, tāpēc, 
ka redz mērķi un redz, kur šī nauda 
tiks izlietota, un redz, ka, Latviju sa-
kopjot, tā kļūst aizvien skaistāka, za-
ļāka. Ja mēs paskatāmies arī citur, es 
jau minēju uzņēmēju veiksmes, viņi 
nepadodas. Bet arī citur, ja mēs pa-
skatāmies basketbola laukumā, tās ir 
emocijas, tā ir laba organizācija, tas ir 
komandas darbs. Mēs esam lepni par 
to, bet tur nekur nav politika. Mums 
jābūt lepniem arī par to politiku, ko 
mēs īstenojam. Mums jāmāk tā pa-
sniegt cilvēkiem un saprast, ka tā ir 
viņu labā veidota politika.

Un nobeigumā es gribētu teikt – 
katram no mums ir kaut kas jāziedo. 
Jāziedo šai situācijai, savai valstij. Kat-
rai ģimenei un katram cilvēkam būs 
kādi zaudējumi – algas samazinājums, 
pensijas samazinājums, privilēģiju sa-
mazinājums. Tas skars visus, bet cil-
vēkiem ir jābūt sajūtai, ka visi šie zau-
dējumi ir sadalīti godīgi un līdzvērtīgi 
visām pilsoņu grupām neatkarīgi no 
tā, kāda ir viņu alga un ieņemamais 
amats. Ja mēs spēsim šo sajūtu panākt, 
visa tauta saliedēsies un mums izdo-
sies pārvarēt krīzi. Jo mums ir skaista 
valsts, mums ir daudz ar ko lepoties. 
Mēs mīlam savu zaļo dabu, mēs mīlam 
savas skaistās pilsētas, mēs mīlam savu 
kultūru un kultūrvidi, kuru jebkurš ie-
braucējs novērtē. Mēs mīlam arī savu 
pārtiku, jo tā ir visgaršīgākā pasaulē. 
Mums ir maza, skaista valsts, un es 
aicinu jūs visus strādāt šīs skaistās 
valsts labā. No šodienas un tūlīt!

[Un šo runu (t.i. runu noliktā mapī-
tē) es jums nodošu izlasīšanai.]

Paldies par uzmanību!
*

Red.: Runas videoierakstu var no-
skatīties http://www.president.lv/pk/
content/?art_id=13967

Būt vai nebūt Latvijas valstij?
Turpinājums no 2. lpp.

Tu esi Gotlandē, mans draugs
Turpinājums no 9 lpp.
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Tec saulīte, pagaid’ mani, 
Ko es tevim pasacīš’:
Aiznes manai māmuliņai
Simtu labu vakariņ’!  
              T. dz.

Piemin 
Richards, Yvonne un Juris Puisēni
Dagnija, Pēters, Mārtons, Anita, Pauls un Ērika Marosszeky
Renāta, Scott, Brittany un Matiese Fearnley

 pietrūkst iniciatīvas, netiek pat pie me-
tiena, zaudē bumbu un, laikam note-
kot, Žirkova met tālo, pirms pārgājusi 
centra līnijai – iekšā! Bet neskaitās, jo 
laiks notecējis.

3. ceturksnis pieder slovākietēm 
un viņas pārņem vadību: 42-40, 51-
46. Jēkabsones un Tāres veiksmīgi 
metieni tur latvietes virs ūdens, bet 
pret agresīvu aizsardzību sāk vairoties 
latviešu kļūdas (18 pret slovākiešu 8). 
Neraksturīgi neveicas arī ar sodme-
tieniem. Slovākijas slaidās uzbrucējas 
gūst grozus cīņā pie Latvijas groza, un 
ceturkšņa beigās slovākietes ved 61-
53.

Pēdējā ceturkšņa pirmās 6 minūtes 
ir Latvijai katastrofiskas: pret Slovāki-
jas zonu latvietes izskatās pavisam ap-
jukušas; pretinieču 9 punktiem viņas 
spēj pretim dot tikai vienu punktu ar 
sodmetienu, līdz Tāre beidzot iemet 
divus trejačus: 60-72. Beidzot Žirkovu 
(atkal) segt Zvirgzdiņš sūta Kārkliņu, 
kas izceļas, DIVREIZ atņemot Slo-
vākijas zvaigznei bumbu, aizdriblējot 
līdz grozam un iemetot Taču ir par 
vēlu. Pēdējās 3 minūtēs laukumā nāk 
Aija Brummermane (kas iepriekšējās 
4 spēlēs dziedējusi savainojumu). Slo-
vākietes svin pelnītu 77-69 uzvaru.

Punktus guva Jēkabsone 20 (+4 re-
zult. piespēles), Baško 14 (+6 atl. bum-
bas uzbrukumā), Tāre 11, Tamane 10 
(+4 bloki), Kārkliņa 5, Krūmberga 4, 
Putniņa 3, Jansone 2.

Slovākijai – Žirkova 24, Gjurči 17.

3. diena
Piezīmēšu, ka pēc katras spēļu 

kārtas E grupai brīvdiena, kad spēlē F 
grupa, tātad viss notiek 6 dienās.

Aizrautīgi spēkojas Grieķija ar 
Slovākiju. Pēdējā ved puslaikā 36-33, 
bet spēles izskaņā grieķietes izrauj 59-
57 uzvaru.

Polijai vēl būtu izredzes iesprauk-
ties 4. vietā, bet čehietes – agresīvas 
un veiksmīgas – ved no sākuma līdz 
beigām un uzvar 82-68. Taču abas val-
stis paliek ārpus astotnieka.

Cīņa ar Eiropas vicečempionēm
Pēdējās 4 EM Spānija ikreiz tikusi 

pie medaļas, gan ne zelta. Šogad viņas 
mērķē atkārtot 1993. g. zeltīto panāku-
mu.

7900 skatītāji sveic abas vienības 
laukumā. Jēkabsones 2 sekmīgi metie-
ni dod Latvijai 2-0 un 4-2 vadību. Jau 
pēc 3 minūtēm treneris izmaina Bru-
mermani pret Tamani, un viņa gludi 
iekļaujas sastāvā. Abpusēji pašaizlie-
dzīgā aizsardzībā spāniešu agresivi-
tāte pie Latvijas groza panāk 13-9 un 
15-11 vadību. Laukumā nāk Kārkliņa 
segt pretinieču saspēles vadītāju; ne-
daudz vēlāk – Krūmberga, kas nebai-
dās lauzties cauri spāniešu aizsardzī-
bai. Jēkabsone dala vērtīgas piespēles, 
un ceturkšņa beigās latvietes 19-17 
vadībā.

Otrā ceturksnī pirmo reiz turnī-
rā laukumā nāk Spānijas zvaigzne un 
dvēsele Amaja Valdemoro un tūliņ 
pierakstās ar 2 trejačiem – Spānija ved 
27-24. Tāre izcīna atlekušo bumbu un 
iemet; Krūmberga realizē 2 sodmetie-
nus, un puslaika pārtraukumā latvie-
tes – par lielu un skaļu prieku skatītā-
jiem – iet ar 32-31 pārākumu.

3. cet. sākumā abas puses apmai-
nās veiksmīgiem tālmetieniem. Janso-
ne – pēc paklusa sākuma – uzdzirkst 
ar diviem trejačiem: 38-34. Agvilāras 
grozi glābj Spāniju, un 3 min. pirms 
ceturkšņa beigām rezultāts līdzīgs: 
45-45.

Spāniešu agresivitāte pie Latvi-
jas groza ļauj viņām trīsreiz stāties 
uz sodmetienu līnijas, bet – par laimi 
latvietēm – tikai 2 no 6 metieniem ir 
veiksmīgi.

Neierastā vietā – tuvu Spānijas 
grozam – nonākusi saspēles vadītāja 
Eglīte, un ar viņas gūto grozu Latvija 
ceturksni atkal nobeidz vadībā: 49-47.

Liktenīgās 3 minūtes
Tiktāl pret grupas favorītu latvie-

tes turējušās krietni. Vadība mainīju-
sies 9 reizes; 7 reizes rezultāts bijis ne-
izšķirts; bet nu pēkšņi latvietes iekrīt 
bedrē: visi uzbrukumi atduras ka pret 
sienu, savirknējas kļūdas – pat arī gro-
zu karalienei un nesavtīgajai piespēlē-
tajai Jēkabsonei. 3 minūtēs spānietes 
samet 10 punktus pret latviešu nulli un 
panāk 57-49 virsroku.

Skatītaji nepārtraukti uzmudina 
savējās. Latvietes pārvar vājuma brīdi 

un sāk izmisīgu pakaļdzīšanos. Jēkab-
sone un Brumermane pa abām kopā 
samet 9 p., bet ikreiz spānietes atbild 
ar grozu, un laiks notek, kad punktu 
dēlis rāda 67-60 viņu labā.

Punktus guva Jēkabsone 18 (+ 5 
atl. b., +4 rezult. piesp.), Jansone 10, 
Tamane 8 (+6 atl. b.,+ 3 rez. piesp.), 
Krūmberga 8, Brumermane 6, Baško 
4 (+6 atl. b.), Eglīte 2, Kārkliņa 2, Tāre 
2.

Spānijai Montaņana 25, Agvilāra 
14, Valdemoro 12.

Līdz ar to beigu stāvoklis E grupā: 
Spānija 5-0, Slovākija 3-2, Latvija 3-2, 
Grieķija 2-3 (visas iekļūst ceturtdaļfi-
nālā), Čehija, Polija ik 1.

Latvijas pretiniece ceturtdaļfinā-
lā būs F grupas Nr. 2, resp. zaudētāja 
Krievijas – Francijas spēlē. Abas līdz 
šim guvušas tikai uzvaras.

* * *
F grupā no uzvaras uz uzvaru soļo-

jušas Krievija un Francija. Par atliku-
šajam 2 vietām 1/4 finālā cīnījās Turci-
ja, Itālija un Baltkrievija, bet atkritusi 
bija Lietuva. Pēdējā – 3. dienā – Itālija 
pieveica Lietuvu 72-58, nodrošinot 
vietu astotniekā, bet par atlikušo vietu 
risinājās sīva cīņa starp Baltkrieviju 
un Turciju. Pirmajai vajadzēja uzvarēt 
ar vismaz +8, ko viņas panāca ar uz-
viju: 86-70.

Krievijas – Francijas spēlē izšķīrās 
F grupas 2 augstākās vietas. Diezgan 
negaidītu 72-66 uzvaru svinēja Fran-
cija.

F grupas beigu stāvoklis: Francija 
5-0, Krievija 4-1, Baltkrievija 2-3, Itā-
lija 2-3 (visas iekļūst 1/4 finālā), Turci-
ja 2-3, Lietuva 0-5.

Ceturtdaļfinālā sacentīsies (1. die-
nā) Spānija – Itālija un Slovākija – 
Baltkrievija; (2. dienā)

Francija – Grieķija; Latvija – Krie-
vija.

Kopš PSRS sabrukuma, sākot ar 
1993. g., gandrīz katrās EM (kopā 8) 
ir uzvarējusi cita valsts: Spānija, Uk-
raina, Lietuva, Polija, Francija, Čehija, 
bet Krievija divreiz. Kā redzams, tikai 
trim no tām būs iespēja savu kādreizē-
jo panākumu atkārtot.

G.E.B.
Rīgā, jūnijā

Laikrakstam „Latvietis“

Sieviešu basktebols
Turpinājums no 6. lpp.
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Datumi
Vārdu dienas, dzimšanas 

dienas un zīmīgi notikumi
23. jūnijs
Līga
Līgo diena 
1876. rakstniece, dzejniece Tirzmalie-
te (īst.v. Minna Dzelzkalne).
1888. latviešu strēlnieku pulkvedis 
Frīdrihs Briedis.
1893. gleznotājs, grafiķis, mākslas 
vēsturnieks, žurnālists Alberts Pran-
de.
1894. Parīzē tiek dibināta Starptautis-
kā Olimpiskā komiteja.
1919. Latvijas brīvības cīņas: Igaunijas 
un Latvijas spēki ieņem Cēsis.
1934. arhitekts LZA goda loceklis Gu-
nārs Asaris.
1941. tekstilmāksl. Lilita Postaža.
1957. rakstnieks Aivars Tarvids.
1973. dziedātāja Marija Naumova.

24. jūnijs
Jānis
Jāņu diena
1593. vācu izcelsmes latviešu literāts, 
valodnieks Georgs Mancelis.
1879. rakstnieks, pedagogs, žūrnālists 
Arveds Smilga.
1914. aktrise, skatuves kustību režiso-
re, skatuves mākslas pedagoģe Ērika 
Ferda.

25. jūnijs
Maiga, Milija
1885. publicists, rakstnieks, pedagogs 
Jānis Lapiņš.
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.
1941. Somija pieteic karu PSRS.
1993. Lietuvā tika atjaunota naudas 
vienība lits.

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1892. dzejnieks, Satv. sap., Saeimas 
dep., Tobago atbalstītājs Kārlis Dzel-
zītis.
1919. atkāpjas Andrieva Niedras vācu 
atbalstītā Latvijas valdība.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne
1869. mākslinieks un grafiķis Rihards 
Zariņš (Zarriņš) – Latvijas ģerboņa 
līdzdarinātājs, naudaszīmju, pastmar-
ku un pirmās Padomju Krievijas past-
markas autors. Viņa nopelns ir fun-
damentālā trīssējumu darbs „Latvijas 
raksti“ izdošana.
1869. luterāņu mācītājs Jānis Grīn-
bergs.
1924. dzejnieks, publicists, grafiķis 
Joņs Trūps.
1934. ķīmiķis LZA īstenais loceklis 
Andris Strakovs.
1966. politiķis, Latvijas Ministru 
prezidents (2004.g. 2.dec. – 2007.g. 
20.dec.) Aigars Kalvītis.
1999. Latvijā, Madonas rajona Rāceņu 

trasē, auto sacensību laikā saduroties 
divām automašīnām, nepietiekamu 
drošības pasākumu dēļ gāja bojā 8 un 
ievainojumus guva 26 cilvēki.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs
1840. (j.s., pēc v.s 16. jūnijā) vācbaltie-
šu ārsts Voldemārs Kernigs, kura vār-
dā ir nosaukts viens no svarīgākajiem 
klīniskajiem simptomiem meningīta 
diagnostikā – Kerniga simptoms.
1907. aktieris, režisors Pēteris Lūcis. 
Pirmā „Zvejnieka dēla“ 1939.g. Oskara 
lomas atveidotājs.
1914. Sarajevā tika nogalināts Austri-
jas kroņprincis Francis Ferdinands, 
kas bija formālais iemesla Pirmā pa-
saules kara sākumam.
1919. Parīzē starp Sabiedrotajiem un 
Veimāras republiku (bijušo Vācijas 
impēriju) parakstīts Versaļas miera lī-
gums. 

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
1855. dzejnieks, mācītājs Jānis Steiks. 
1929. vizītē Rīgā ieradās Zviedrijas 
karalis Gustavs V. Tā bija pirmā kāda 
monarha vizīte neatkarīgajā Latvijā 
un noritēja ļoti svinīgi. Kā namatēvs 
uzstājās Latvijas prezidents Gustavs 
Zemgals.
1962. dziedātājs Igo (īst.v. Rodrigo Fo-
mins). Rokoperas „Lāčplēšis“ 1988.g. 
iestudējuma Lāčplēsis.
1964. aktrise Zane Jančevska. ∎

Pirms 50 gadiem
Laikraksts Austrālijas Latvietis

Nr. 492, 1959. g. 27. jūnijā

Jāliek galdā £3,800
Vērtīgs kapitāla ieguldījums 

adelaidiešiem
Adelaides latviešu nama kooperā-

tīva valdei arvien ātrāk tuvojas diena, 
kad vajadzēs galdā nolikt 3800:0:0 
skaidrā naudā par Tālavai blakus eso-
šā īpašuma iegādi.

Lai gan Adelaides latviešu organi-
zācijas pieteikušas apmēram 1000:0:0 
aizdevumu un ir izredzes dabūt arī 
nelielu bankas aizdevumu, ALNK īsā 
laikā jāsavāc prāva summa. Tādēļ ko-
operāt. valde šajās nedēļās izdara pla-
šāku paju pārdošanas akciju. Daudzi 
Adelaides latvieši uzskata paju iegādi 
par ziedojumu, bet ALNK valde norā-
da, ka tas tā nav, jo nopirktās pajas ir 
kapitāla ieguldījums, kura vērtība ar 
katru gadu pieaug.

* * *
Laimīgie sidnejieši! Pēc SLB lie-

lās Jāņu balles 21. jūnijā Padingtonā 
tur latvietis varēja teikt latvietim: „Šie 
tad nu bija mūsu pēdējie Jāņi svešās 
telpās.“

SLB vadība 1960. g. Jāņu ballei 
telpas jau aizrunājusi šajos Jāņos vēl 
negatavajā pašu īpašumā – Sidnejas 
latviešu nama jaunajā sarīkojumu zālē.

* * *
Latviešu ģimene Austrālijā šajās 

dienās uzsāka vistu fermu. Tās tomēr 
bija ilgas un garas pārrunas, kamēr ģi-
menes galva šim pasākumam piekrita, 
jo viņam gan ir pirmajā pasaules karā 
par varonību nopelnīts Jura krusts un 
goda zīme par piedalīšanos Latvijas 
atbrīvošanas karā, bet tam nav dūšas – 
nokaut vistu.

* * *
Uldis Siliņš Sidnejā steidz rakstīt 

latviešu tautas pasaku sakopojumu 
Gana zēns un velns. Šo 3 cēlienu dar-
bu, pašam U. Siliņam iestudējot un 
tēlojot arī velna lielskungu, izrādīs 
Austrālijas latviešu 9. kultūras dienu 
bērnu pēcpusdienā šogad Sidnejā.

Tēlotāju vidū būs tikai daži bērni, 
bet pārējie – pieaugušie. Uz skatuves 
ies pavisam divi velni. Gana zēna 
loma uzticēta Jurim Zemītim.

* * *
Balaratā

Liels uzraksts – Freedom for all – 
saistīja daudzo austrāliešu viesu ievē-
rību skaisti dekorētajā zālē deportēto 
baltiešu piemiņas aktā Balaratā. Iera-
dās 146 apmeklētāju, to vidū apmēram 

trešā daļa austrāliešu.
Galveno runu angliski teica Mel-

burnas viesi A. Bagun-Bērziņš. Viņš 
norādīja, ka esam pārāk ieslēgušies 
sevī. – „Ir jau labi, ja 2 reizes gadā – 
14. jūnijā un 18. novembrī – sanākam 
kopā, bet ar to vien vēl nepietiek. Šajās 
2 dienās mums katram vajadzētu so-
līties ziedot vismaz pāris stundas, lai 
pastāstītu austrāliešu draugiem, kapēc 
esam šeit,“ – teica A. Bagun-Bērziņš. 
Runāja arī austrāliešu polītiķu, Bala-
ratas pilsētas, baznīcu un organizāciju 
pārstāvji.

Piemiņas koncertā dziedāja Magda 
un Dzintars Veides un Velta Liepiņa-
Zaķe.

* * *
500 Sportistu saime

Jaundienvidvelsa ir lielākais latviešu 
sporta centrs Austrālijā

Jaundienvidvelsas latviešu spor-
tistu saimē organizēti 503 dalībnie-
ki – 350 vīrieši un 153 sievietes. Tas 
ir skaits, kam pretī laikam nevarētu 
stāties pat visu pārējo Austrālijas pa-
valstu mūsu sportistu kopējais pulks.
[...] Jaundienvidvelsas latviešu sporta 
padomi jau nepārtraukti 7 gadus tei-
cami vada Juris Katužāns. Viņš izprot 
gan rūdīto sportistu sajūsmu, gan ir iz-
palīdzīgs jauniešu ievadīšanai sporta 
gaitās. Šī J. Katužāna vispusīgā pieeja 
veidojusi Jaundienvidvelsas latviešu 
sportistu saimes lielo vienības garu. ∎

Atzerees?
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Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 10.00 Svēto 
Apustuļu Pētera un Pāvila dienas diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 V svēt-
dienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpo-
jums. Bībeles stunda.

Vollongongā
Vollongongas ev.lut. latviešu 
draudze
Prāv. Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson).
Svētdien, 5. jūl., plkst. 14.00 Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. jūl., plkst. 11.00 Kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Vācu 
klubā, Gooding Dve & Jondique Ave, 
Carrara ∎

Adelaidē
Trešdien, 24. jūn., plkst. 13.00 No-
vuss Tālavā. Jauni spēlētāji aicināti 
un mudināti piebiedroties katrā laikā 
– novuss – spēle jauniem un veciem!
Sestdien, 27. jūn., plkst. 14.00 Jānu 
svinēšana DV mītnē Birstaliņā. Aici-
nām it visus nākt tautas tērpos (ja ie-
spējams) ar vainagiem, Jāņu zālēm un 
dziesmām. Ieeja visiem brīva!
Sestdien, 27. jūn., Sestdienas skolas 
novusa mācības stundas.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā. Jauni spēlētāji aicināti un mu-
dināti piebiedroties katrā laikā – no-
vuss – spēle jauniem un veciem!
Pirmdien, 6. jūl., plkst. 10.00 Dauga-
vas Vanadžu pilnsapulce DV namā.
Otrdien, 7. jūl., plkst. 11.00 ALB 
Dāmu komitejas „Rosmes“ sanāksme 
ALB namā.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Mācītājs Māris Lukaševics.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 11.00 5. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 27. jūn., plkst. 13.00 Zolītes 
pēcpusdiena DV sarīkojumā Latviešu 
namā. Piedalīšanās $5.
Sestdien, 4. jūl., plkst. 14.00 Dauga-
vas Vanagu nodaļas biedru pusgada 
sapulce Latviešu namā.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam – Pārrunas par „Jēzus 
staigāšana pa ūdens virsu“ pie A. Blū-
mas, 43 Norman Cres., Norman Park.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 13.00 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.

Kanberā
Sestdien, 27. jūn., plkst. 14.00 Jāņu 
svinēšana Immanuela baznīcas zālē, 
Lyons, Daugavas Vanagu saimes iz-
kārtojumā.

Melburnā
Piektdien, 26. jūn., – 28. jūn. Gaidu 
un skautu slēpošana Bulera kalnā, ar 
apmešanos Zilaču mītnē.
Sestdien, 27. jūn., plkst. 19.00 DV 
krodziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 12.30 Filmu 
izrāde – Rokopera „Lāčplēsis“ (Oriģi-
nālais 1988. g. Ieraksts) Svētā krusta 
baznīcas zālē pēc dievkalpojuma. BŪS 
ARĪ PUSDIENAS! Ziedojumi (par 
pusdienām ar filmu) tiks nodoti Oku-
pācijas muzejam Rīgā – baltā Nākot-
nes nama celšanai.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 19.00 DV 
svecīšu vakariņas DV mītnē.
Sestdien, 4. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 11.00 Mak-
šķernieku kluba Āķis saiets Latviešu 
namā.

Melburnas 1.latv. ev.lut.draudze
Māc. Māra Saulīte. 
Svētdien, 5. jūl., plkst. 11.00 Dievkal-
pojums ar dievgaldu Latviešu ciemā.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 14.00 Diev-
kalpojums ar dievgaldu Trīsvienības 
baznīcā.
 
Melburnas Sv. Krusta draudze
Māc. Aldis Elberts.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 10.00 Lūgša-
na baznīcā.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 11.00 Ce-
turtā svētdiena pēc Svētā Gara svēt-
kiem – dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sprediķa tēma: „Nebīsties, tici vien!“
Svētdien, 28. jūn., plkst. 12.30 (pēc 
dievkalpojuma) Svētā krusta baznīcas 
zālē filmas izrāde – rokopera „Lāčplē-
sis“ (oriģinālais 1988. g.  Ieraksts). Būs 
arī pusdienas. Ziedojumi (par pusdie-
nām ar filmu) tiks nodoti Okupācijas 
muzejam Rīgā – baltā Nākotnes nama 
celšanai.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 Lūgšana 
baznīcā.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 11.00 Piektā 
svētdiena pēc Svētā Gara svētkiem – 
ģimenes dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sprediķa tēma: „Tev pietiek ar Manu 
žēlastību“. Sekos siltas pusdienas.

Sidnejā
Piektdien, 26. jūn., plkst. 17.00 Sid-
nejas novuss kopas zibenturnīrs DV 
namā.
Piektdien, 26. jūn., plkst. 18.00 SNK 
gadskārtējā pilnsapulce DV namā.
Sestdien, 27. jūn., plkst. 13.00 svinē-
sim Jāņus Latviešu namā. Jāņos gāju, 
Pēteros. Būs jautra dziedāšana un 
dejošana – gan krāšņi priekšnesumi, 
gan izdevība pašiem dziedāt un dejot. 
Varēsiet baudīt pusdienas, Jāņu sieru, 
alu, karstvīnu un citus gardumus. Ie-
eja brīva! Jūs visus mīļi aicina Jautrais 
pāris.
Ceturtdien, 2. jūl., plkst. 12.00 Saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā. 
Paņemiet līdzi draugus!
Piektdien, 3. jūl., plkst. 16.00 – 20.00 
kārtējās novuss spēles DV namā. Gai-
dām jaunus spēlētājus! Apmācības uz 
vietas. Visi laipni ielūgti. Bārs un uz-
kodas. Latviešu alus.
Piektdien, 10. jūl., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Prāv. Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson).
Svētdien, 28. jūn., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze

Latvijas Bankas kurss 25. jūnijā.
1 EUR = 0,702804 (piesaistes kurss)
1 AUD = 0,4050
1 GBP = 0,8250

1 NZD = 0,3230
1 USD = 0,5040

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“

Jānīts pūta vara tauri,
Kalniņā stāvēdams;
Kad nebija vara taures,
Pūš vecā zābakā.

Jāņa tēvs ar apenīti
Viens otram labu dara:
Tēvs apiņam mietu dara,
Apins tēvu dancināja.

Jāņi vien, Jāņi vien
Uz manim raudzijās;
Es Jānīti negribēju, 
Es gribēju Pēterīti.


