
Skaistajā Zemgales 
pilsētā Jelgavā augusta 
pēdējās brīvdienās noti-
ka gaidīti svētki – XIII 
Vispārējie Latvijas Pie-
na, Maizes un Medus 

svētki! Milzīgu koku paēnā Raiņa 
parkā pulcējās jelgavnieki, viesi un 
īstenākie laucinieki – akcijas „Lauki 
ienāk pilsētā Jelgavā“ varoņi.

Kopumā svētki bija kā milzīgs ga-

datirgus: tirdzniecības teltis viena pie 
otras abās pusēs parka celiņiem, viducī 
skatuve zem jumta, muzikanti un atrak-
tīvs un izturīgs izklaides vadītājs. Ap-
meklētāji arī katrs darīja savu ieplāno-
to, vieni ķemmēja bodes, citi piedalījās 
konkursos, cerot saņemt balvu, vēl citi 
apstaigāja degustācijas galdus un letes.

Mani interesēja svētku programmas 
punkts Zemgales gardākā rudzu maize 
2013 – teltī uz gara galda bija izlikti gan-

drīz 20 dažādu cepēju rupjmaizes pa-
raugi. Teikšu godīgi, no visiem es ēstu 
tikai divus, par tiem arī nobalsoju – kura 
maizīte tika gardākās godā, pat šobrīd 
nezinu. Smaidu izraisīja kāds pārdevējs, 
kurš ļoti slavēja savu saldskābmaizi, kā 
pašu federīgāko, manuprāt, tas ir lielā-
kais trūkums mūsdienīgajai maizei, jo 
tās piedevas uzpūš ne tikai kukulīti, bet 

1991. gada 21. au-
gustā Latvijas Repub-
likas Augstākā padome 
pieņēma konstitucionālo 
likumu Par Latvijas Re-
publikas valstisko statu-
su. Minētā likuma nozī-
me nav pārvērtējama, jo 

tas noteica, ka Latvijas Republika de 
facto bija atjaunojusi neatkarību. Tur-
klāt bija iezīmēta ļoti skaidra Latvijas 
izšķiršanās par piederību demokrātis-
ku valstu saimei un nolemts, ka Latvi-
jas valstisko statusu nosaka 1922. gada 
15. februāra Satversme.

Jāatceras, ka Latvijas neatkarības 
pilnīga atjaunošana noritēja sarežģītā 
laikā, kad Padomju Savienībā notika 
valsts apvērsuma mēģinājums, un ne-
viens nezināja, kā notikumi risināsies 
tālāk. Tādēļ deputāti, kuri balsoja „par“ 
šī likuma pieņemšanu, demonstrēja ne 

tikai lojalitāti mūsu valstij, bet arī per-
sonīgu drosmi un spēju uzņemties at-
bildību. Tieši to pašu var attiecināt uz 
ikvienu iedzīvotāju, kuri izšķirošajās 
1991. gada augusta dienās nepakļāvās 
padomju režīma provokācijām.

Neskatoties uz to, ka šobrīd mūsu 
valsts drošība ir nostiprināta starptau-
tisko organizāciju ietvaros, šādi vēstu-
riski pavērsieni valsts dzīvē ir jāatceras 
un to nozīme ir jāskaidro arī nākamajām 
paaudzēm. Šodien it īpaši nepieciešams 
apzināties, ka Latvijas veiksmīgai attīs-
tībai svarīgs katra iedzīvotāja sniegtais 
ieguldījums mūsu valsts izaugsmē.

Šajā vēsturiskajā dienā novēlu ikvie-
nam no mums atrast veidu, kā ieguldīt 
savas zināšanas, pieredzi un spēku Lat-
vijas labā, lai izveidotu tādu valsti, kura 
tās iedzīvotājiem ir droša un labklājīga.

Andris Bērziņš
LR Valsts prezidents
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„Rīgas pils“ deg Lielupē Jelgavā. Skat. rakstu „Medus maize un piena paku regate“.
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Medus maize un piena paku regate
XIII un XI reizi – tas jau ir nopietni!
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Adelaides DV namā lielas izdarības
Trīs notikumi vienā dienā

pantu no Vanagu himnas Še kopā mēs 
biedri.

Šo sestdien patiešām dzīvojām 
kā savās mājās, un varējām izbau-
dīt namsaimnieku lepnumu par savu 
namu – reti kad tas tiek tik pamatīgi 
izmantots.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Pirms vairākiem 
gadu desmitiem Čikāgas 
Piecīši dziedāja,

Ziedojiet, ziedojiet, 
ziedojiet, ziedojiet,

Lūgums šis domāts 
ir Jums...

un katru gadu di-
vos mēnešos rudenī Daugavas Vanagi 
Austrālijā izved savu Ziedojumu akci-
ju, aicinot Austrālijas latviešus ziedot 
DV labdarības mērķiem. Šogad Ade-
laidē vien tika izsūtītas 309 vēstules, 
uz kurām atsaucās septiņdesmit de-
viņi ziedotāji, daži anonīmi. Parasti, 
kad akcija beidzas, vietējā Ziņotājā 
parādās pateicības raksts dāsniem zie-
dotājiem, un visi atviegloti uzelpo līdz 
nākamam gadam, kamēr Vanagi veic 
savu palīdzības darbu.

Šogad Adelaides nodaļa ieveda 
kaut ko ārpus kārtas: visus ziedotā-
jus aicināja uz brokastīm, pirmkārt, 
lai pateiktu personīgu paldies, un otr-
kārt, lai sniegtu paskaidrojumus par 
ziedojumu eventuālo pielietošanu. Uz 
septiņdesmit ielūgumiem ar jā-vār-
du atsaucās apmēram trīsdesmit četri 
ziedotāji, kurus sestdien, 24. augustā 
pie kafijas tases un vieglām uzkodām 
iepazīstināja ar Vanagu labdarības 
darbu. Jāpiebilst, ka ne visi ziedotāji ir 
Vanagu organizācijas biedri.

Ar katru gadu organizācijas bied-
ru skaits sarūk, jo vecie pārvietojas 
vai nu uz aprūpes mājām, vai mūža 
mājām, un no tiem ziedojumus nevar 
prasīt. Gados jauni biedri klāt nenāk, 
un vidējā paaudze ir aizņemta ar citām 
lietām, tādēļ atbalsts no ziedotājiem 
tiek augsti novērtēts. Ir mazāk ziedo-
tāju, bet katrs dod vairāk, un tādēļ ko-
pējā summa turas jau vairākus gadus 
apmēram tādā pašā līmenī.

Dzirdējām, ka visa uz Latviju sū-
tītā nauda tiek izdalīta caur DVCV 
Pārstāvniecību, ko vada Solvita Seks-
te. Pārstāvniecībā ir reģistrēti 587 le-
ģionāri, kuri katrs saņem Ls 100 gadā, 
sadalītu uz divām reizēm. Dzirdējām 
par ārstēm, māsām Viju un Čaksti Ti-
painēm, kuras katru trešdienu izdala 
leģionāriem zāles, kas pirktas par Va-
nagu sūtīto naudu. Māsas jau ir pārkā-
pušas deviņdesmit gadu slieksni, bet 
vēl palīdz citiem. No saziedotās nau-
das iznāk atbalsts arī daudzbērnu un 
audžubērnu ģimenēm un stipendijas 
diviem studentiem, kas studē mežko-
pību. Protams, jāuzrāda labas sekmes, 
lai nezaudētu stipendiju un nekļūtu 
par mūžīgo studentu! Nauda dāvāta arī 
pilsētas skolniekiem, lai tiem būtu ie-
spēja apmeklēt vasaras nometnes. Bez 
palīdzības tas būtu neiespējami.

Ir vēl daudzi un dažādi veidi, kā 
ārzemēs saziedotā nauda palīdz gan 
jauniem, gan veciem tautiešiem gan 
šeit, gan Latvijā; par daudz, lai šeit 

visus uzskaitītu. Tagad var domāt, ka 
pateicības brokastu apmeklētājiem ir 
daudz skaidrāks priekšstats par viņu 
ziedojuma nepieciešamību un mērķ-
tiecīgu izlietošanu.

Sarīkojumu noslēdzot, Imants 
Kronītis rādīja filmu no Ziemassvētku 
apciemojumiem pie dažiem leģionā-
riem Latvijā 2010. gadā.

Pulksten 12.00 virtuvē sāka 
pasniegt kārtējās Vanadžu pusdie-
nas – ar gaļu pildītās pankūkas, kurām 
sekoja kompots ar putukrējumu. Šī 
ēdienkarte ir ļoti populāra, un pasū-
tījumu netrūkst gan uz vietas ēšanai, 
gan promnešanai. Saimnieces rāvās 
vaigi sviedros, jo visu vajadzēja no-
beigt pirms plkst. 14.00, kad sākās DV 
Adelaides nodaļas gadskārtējā pilnsa-
pulce. Tik daudz cilvēku nebija namā 
redzēts labu laiku.

Punktīgi divos sākās pilnsapulce. 
Par sapulces vadītāju ievēlēja Andri 
Jaudzemu. Pieminējām šai gadā pie 
senčiem aizgājušos biedrus, noklau-
sījāmies priekšnieka Imanta Kronīša 
izsmeļošu ziņojumu par mūsu nodaļas 
čakli un darbīgi pavadītu gadu; kasie-
ra ziņojumu pieņēmām bez jautāju-
miem, tāpat aprūpes vadītāja ziņoju-
mu; dzirdējām no nama saimniekiem, 
ka Vanagu nams ir labā kārtībā; prie-
cājamies par strādīgām Vanadzēm un 
esošās valdes locekļu dažādo atbildību 
rūpīgo izpildīšanu. Bāra labie ienāku-
mi liecina par uzmanīgu saimniekoša-
nu un biedru lielām slāpēm; vīru koris 
Daugava, lai gan ar krietni samazinā-
tu sastāvu, tomēr pēc garāka ziemas 
pārtraukuma domā sagatavot kabarē 
stila sarīkojumu; bibliotekāre ziņo, ka 
lasītāju trūkuma dēļ, katru sestdienu 
namā vairs nesēdēs – ja kāds grib kādu 
grāmatu, lai telefoniski sarunā randi-
ņu; DVAV priekšsēdis Dr. Jānis Pried-
kalns pastāstīja par DVCV darbību.

Divas stundas pagāja kā nebiju-
šas. Sapulci beidzām, nodziedot pirmo 

DV Adelaides nodaļas pilnsapulcē: kasieris Juris Dancis, Vanadžu priekšniece 
Regīna Berķe, nama saimnieks Andris Jaudzems, sekretāre Astra Kronīte, no-
daļas priekšnieks Imants Kronītis, priekšnieka vietnieks Artūrs Berķis, Ēriks 
Krūmiņš – aprūpe, biedrzine Rita Pillups, vīru kora priekšnieks Ričards Ro-
zentāls, revīzijas komisijas loceklis Aivars Vēzis, otrā sekretāre Gunta Rudzīte.
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Uz šo retorisko jau-
tājumu atbilde šķiet 
vienkārša – kādēļ ne 
abās pusēs – tēvzemē 
un pasaulē? Pēdējos 
pāris gados jautājums 
tomēr ir ļoti nodarbinā-
jis organizācijas vadī-

tāju prātus, un ir pausti ļoti atšķirīgi 
viedokļi. Līdzīgi varētu būt arī citās 
trimdā dibinātās latviešu organizāci-
jās.

DV Centrālās (globālās) valdes 
sēdē, kas notika Valguma pasaulē 
(Engures novadā, pie Tukuma, Latvi-
jā) š.g. 27. un 28. jūnijā, un kur bija 
pārstāvētas ASV, Anglijas, Austrā-
lijas, Kanādas, Latvijas, Vācijas un 
Zviedrijas Zemes valdes, diskusijās 
par šo jautājumu izskanēja gan mēre-
ni, gan galēji viedokļi. DV ASV Val-
des priekšsēdis izteica domu – vai DV 
Centrālā valde un tās prezidijs ir vis-

pār vajadzīgi? DV ASV 
un DV Kanādā varot paši 
savstarpēji sadarboties 
latviskuma uzturēšanai 
savās mītnes zemēs – 
kas tad arī nozīmē norobežošanos no 
DV Latvijā un citās zemēs. DV Ka-
nādā Valdes priekšsēdis uzskata, ka 
DViem vispirms jādomā par latvie-
tības uzturēšanu Kanādā. DV Vācijā 
Valdes priekšsēdis ziņo, ka DV Vācijā 
darbosies savu interešu skatījumā; ja 
viņu interešu skatījums saskanēs ar 
DV organizācijas statūtiem un darbī-
bas noteikumiem, tad labi; ja nesaska-
nēs, tad žēl...

Te gan jāpiemin, ka reģistrējot DV 
Zemju statūtus pie valsts iestādēm 
katrā mītnes zemē, Daugavas Vanagi 
savā darbībā ir formāli saistīti ar savas 
mītnes zemes noteikumiem, bet ar to 

Daugavas Vanagu (DV) nākotne –
Latvijā vai ārzemēs?

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Tādi mēs esam. Nu, 

kādi? Mēs neviens ne-
esam neatkarīgs radī-
jums – mūs ietekmē un 
veido gan mūsu gēni, 
gan mūsu vide. Šādas 

domas izraisīja šī mēneša notikumi 
Austrālijā – Zane Daudziņa ar lugu 
Tāda es esmu, Vilis Daudziņs ar lugu 
Vectēvs un latviešu luterāņu baznīca ar 
grēka jautājumu.

Pirmā gadījumā mums uzskatāmi 
rādīti spiedieni, kas tiek uzlikti mūs-
dienu sievietei (vienalga, vai Latvijā 
vai Austrālijā, vai gandrīz jebkur citur 
pasaulē), lai tā pakļautos vai pielāgo-
tos vispārpieņemtajām normām. Tai 
jābūt lielākai, tievākai, gludākai, utt. 
Šīs normas, ja nesasniegtas, var likt 
sievietei apšaubīt pašai savu vērtību. 
Un mēs jau redzam, uzmetot pat pavir-
šu skatu piedāvātam sieviešu/meiteņu 
žurnālu klāstam, kā arī kosmētiku 
piedāvājumam, līdz pat plastisko ope-
rāciju daudzveidībai, ka šīs normas 
uzspiešana ir liels un ienesīgs bizness.

Kas ir norma un kas to nosaka? 
Lugā Vectēvs arī redzamas normas, 
bet šai gadījumā tās ir pretrunīgas nor-
mas. Ja sieviete var pakļauties normai 
vai (bieži tikai ar lielu drosmi) atraidīt 
sabiedrības spiedienu un nepakļauties 
normai, tad okupācijas un kara aps-
tākļos ir daudz bīstamāk uzspiestās 
normas noraidīt.

Kādi mēs esam? Ja viena norma no-
slepkavo mūsu tuvākos vai redzam tās 
veiktās zvērības, tad vieglāk pieslieties 
pretējai normai. Ja ģimenes locekļi bija 
Baigā gadā spīdzināti vai izvesti, vai 
atrakti Centrālcietumā vai Stūra mājā, 
tad vieglāk saprotama piesliešanās pre-
tējai normai. Ja tas nav mūs skāris, bet 
redzam, ka pretējās normas piekritēji 
slepkavo un spīdzina, tad vieglāk pies-
lieties pirmajai normai.

Apstākļi mūs veido, un dažreiz var 
būt bīstami nepakļauties spiedienam. 
Bīstamības izpausme var būt vienkār-
ši izstumšana no sabiedrības līdz pat 
nošaušanai.

Vectēvā redzējām, cik viegli ir lat-
viešiem nokļūt frontes pretējās pusēs. 
Bieži piemirstam, ka Otrā Pasaules 
karā Latvijā frontei jau taču bija trīs 
puses – abas karojošās puses un vēl 
trešā – Latvijas valsts, kas tika oku-
pēta, bet par spīti karakungiem nekur 
nepazuda.

Kā audzināt meitiņu, lai tā varētu 
izturēt normu spiedienu – tas ir katru 
meiteņu vecāku rūpju avots. Kā var 
izaudzināt tautu, lai tā izturētu svešu 
normu spiedienu – tas ir valstsvīru un 
mediju jautājums.

Mums ir savas tautas normas – da-
žas drīkstam uzlabot, bet citas ir ne-
mainīgas.

GN
Kanberā: «Tāda es esmu» otrdien, 27. augustā plkst. 14.00; «Vectēvs» trešdien, 28. aug. plkst. 14.00
Brisbanē: «Tāda es esmu» sestdien, 7. sept. plkst. 11.30; «Vectēvs» sestdien, 7. sept. plkst. 13.30
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LELBĀL (Latvijas 
Evaņģēliski Luteriskās 
Baznīcas ārpus Latvi-
jas) Virsvaldes plenār-
sēdes 2013. gada aprīlī 
VIEDOKLIS par pēdējā 
laika norisēm Austrālijā 

bija vienbalsīgi sekojošs:
LELBĀL Virsvalde apsveic 

ALELDA (Austrālijas Latviešu 
Ev. Lut. Draudžu Apvienības) sinodes 
rezolūcijas, kas tika 2013. gada februārī 
Sidnejā vienbalsīgi – tātad arī ar tā lai-
ka prāvesta Kolvina Makfersona (Col-
vin MacPherson) un Sidnejas draudzes 
pārstāvju balsīm – pieņemtas:

1. „ALELDA sinode uzsver, ka 
Dieva Vārda izpratnē izšķirīgai jābūt 
kristoloġijai, tas ir, kā Dievs to Jēzū 
Kristū ir atklājis...“

Baznīcas Virsvaldes (BV) VIE-
DOKLIS pievieno: Nožēlojam, ka 
Dieva vārda kristoloġiskas izpratnes 
pārstāvji no BV locekļu vidus tiek rak-
sturoti kā cilvēki, kas Dieva vārdu ne-
ņem pilnīgi nopietni.

BV plenārsēde atbalsta arhibīska-
pu, LELBA pārvaldes priekšnieci, Ka-
nādas prāvesti un LELBA teoloģijas 
nozares vadītāju viņu rīcībās un atbil-
dēs, kuras dotas prāvestam Kolvinam 
Makfersonam.

2. „ALELDA sinode vēlas pa-
stiprināt pozitīvu mijiedarbību ar 
LELBĀL, uzdodot viņas pārstāvjiem 
savus uzskatus pārstāvēt LELBĀL un 
reizē LELBĀL norises darīt zināmas 
Austrālijā.“

BV VIEDOKLIS pievieno: Pretēji 
šai rezolūcijai abi ALELDA virsvaldes 
locekļi nav ieradušies LELBĀL vir-
svaldes plenārsēdē un pat nav sūtīts 
neviens atvietotājs. Tieši Austrālijas 
dēļ bija plenārsēdes darba sekā teolo-
ģisks vakars par Dieva Vārda izpratni.

Virsvalde apstiprina savu apņem-
šanos turpināt pozitīvu mijiedarbību 
ar ALELDA. Tādēļ virsvalde atbalsta 
BV garīgās viceprezidentes prāv. Lau-
mas Zušēvicas Austrālijas vizitāciju 
2013. g. augustā ar aktīvu piedalīšanos.

Labprāt atbalstoši atsaucamies uz 
aicinājumu palīdzēt sniegt vasaras vi-
dusskolas ticības mācību jauniešiem 
2014. g. janvārī.

3. Attiecībā uz ALELDA sinodes 
ieteikumu visām LELBĀL draudzēm 
sastāvēt tikai vienā baznīcā, virsvaldes 
plenārsēde atbalsta to, ka arī turpmāk 
dažādos LELBĀL apgabalos tiek pie-
kopti dažādi sadarbības risinājumi ar 
Pasaules luterāņu federācijas atzītām 
vietējām baznīcām, kā arī ar baznī-
cām, ar kurām noslēgtas ekumeniskas 
partnera attiecības.

Protams, saistības ar citām baznī-
cām nedrīkst būt konfliktā ar LELBĀL 
Darbības noteikumiem.

Finansiāls atbalsts Baznīcai ir fun-
damentāla piederības pazīme.

Agrākā prāvesta Kolvina Makfer-
sona un Sidnejas latviešu ev. lut. drau-
dzes padomes lēmumi par izstāšanos 
no LELBĀL un ALELDA augusta 
vidū ir iemesls, ka arī plašāka sabied-
rība Austrālijā iepazīstināma ar augš-
minēto plenārsēdes VIEDOKLI.

Kā izriet no VIEDOKĻA, tad 
mūsu Baznīca atzīst par savu pamatu 
Dieva vārdu, reizē viņa apzinās to, ka 
nevienam cilvēkam un nevienai in-
stitūcijai nepienākas nostāties Dieva 
vietā, bet dziļā pazemībā un lūdzot 
Svētā Gara palīgu mums arvien par 
jaunu jācenšas izprast, ko Dieva vārds 
prasa no mums un mūsu dzīves. Pie tā 
pieder, apzināties, ka ir jāpieļauj pār-
baudīt pat savu nopietnāko pārliecību 
vai lietu izpratni, lai paštaisnības grē-
kā nenoslēgtos no citiem. Pie tā pieder, 
viens otru uzklausīt un uzturēt Baznī-
cas kopību, pat ja mums būtu dažkārt 
sāpīgas domstarpības. Tādēļ aizvadī-
tos astoņos mēnešos Virsvalde lūgusi 
arhibīskapu Rozīti divreiz un nupat 
prāvesti Zušēvicu apmeklēt mūsu mā-
sas un brāļus Austrālijā. Pateicamies 
par daudzās vietās sniegto viesmīlību 
un iespēju pārrunām. Diemžēl tas tā 
nav bijis ar agrāko prāvestu un ar lai-
cīgo Austrālijas Virsvaldes locekli – 
Sidnejas draudzes priekšnieku, kurus 
arī velti gaidījām BV plenārsēdē.

Paziņoju, ka, sekojot ALELDA 
sinodes balsojumiem un mūsu Baz-
nīcas kārtībai, tagad mācītājs Dainis 
Markovskis ir mūsu Baznīcas Austrā-
lijā pārvaldes priekšnieka – prāvesta 
vietas izpildītājs un advokāts Miķelis 
Strīķis līdzšinējo ALELDA sekretāra 

amatu apvieno ar priekšnieka laicīgā 
vietnieka amatu. Atvietojot līdzšinē-
jos, abi kļuvuši par LELBĀL Virsval-
des locekļiem, pārstāvot Austrāliju. 
Līdzšinējā pieredze ļauj mums cerēt uz 
auglīgu sadarbību, par svētību mūsu 
Baznīcai Austrālijā un kopumā. Novē-
lam viņiem Dieva padomu un palīgu.

Nav ko noliegt pēdējā laika prob-
lēmas. Šī gada februāra vizitācijā bija 
atklājušās lielas nekārtības agrākā 
prāvesta darbvedībā. Ilgstoši viņš nav 
ievērojis ALELDA Darbības Notei-
kumus. Turklāt vēlāk šinī gadā viņam 
pašam nācās atvainoties par to, ka viņš 
bija pārkāpis bausli „Tev nebūs nepa-
tiesu liecību dot par savu tuvāko.“ Ir 
īpatni, ka gandrīz neviens Sidnejas 
draudzē un sabiedrībā nezina par to, 
ka prāvi draudzes līdzekļi maksāti 
svešām organizācijām, un ka tik sva-
rīgā jautājumā kā par izstāšanos no 
LELBĀL un ALELDA Sidnejas drau-
dzes padome atteikusi prasības, par to 
ļaut izšķirt draudzes pilnsapulcei, tā 
kā daudziem vietējiem tas nāk kā liels 
pārsteigums. Pie mūsu Baznīcas cē-
lām tradīcijām pieder, vispirms viens 
otru informēt, tad kopā apspriesties un 
pie izšķiršanās ievērot demokrātiskus 
procesus.

Atskatoties mēs tādēļ no vienas 
puses pateicamies agrākam prāvestam 
par visu labo viņa darbā, zinot par viņa 
spējām un dāvanām. Daudziem no 
mums ar viņu saistās mīļas atmiņas, 
un grūti saprast daļu no viņa pēdējā 
laikā teiktā un darītā. No otrās puses 
lūdzam atvainošanos par eventuālām 
lietām, kas no viņa darīts mūsu Baz-
nīcas vārdā un nav bijis labs. Raugā-
mies nākotnē, pārliecībā, ka ne mūsu 
draudzes un sabiedrība Austrālijā 
kopumā, nedz arī tieši Sidnejā negrib 
atstāt agrāko paaudžu ieieto kopējo 
ceļu un veidoto kopējo mantojumu – 
mūsu dārgo Baznīcu. Pašā Sidnejā va-
jadzības gadījumos sasniedzams mūsu 
LELBĀL mācītājs Ivars Osis, telefons 
04 1422 3266, IvarsO@gmail.com. Un 
piesauksim Dievu ne pret otru, bet par 
otru, lūdzot, lai Viņš mūsu ceļus ved 
kopā un vieno. 

Arhib. Elmārs E. Rozītis
Laikrakstam „Latvietis“

LELBĀL arhibīskapa paskaidrojumi par stāvokli Austrālijā
2013. gada augustā

Lasītāja vēstule
Mūsu valodiņa

Mūsu presē plaši tika parakstīts, 
ka vienā Ķīnas Universitātē blakus 
daudzām citām valodām tieši mācī-
ta arī mūsu valodiņa. Bija arī piemi-
nēts, ka ķīnieši piedalījušies arī mūsu 
Dziesmu svētkos. Mēs tiešām varam 
uz to lepoties. Tiek arī rakstīts, ka ķī-
nieši ir iemīļojuši mūsu zemi un brauc 

uz turieni lielā skaitā. (Arī turki, un 
nebrīnīšos, ja Latvijā drīz sāks būvēt 
moskas). Bet vai kāds ir padomājis, 
kādēļ šī valodas mācīšana Ķīnā notiek 
tik plašā mērogā?

Ķīnieši ir gudrāki par Hitleru un 
Staļinu, kuri gribēja pasauli iekarot 
ar varu un ieročiem. Ķīnieši ir gud-

rāki. Viņi to dara miermīlīgā veidā, 
iepludinādami savus neskaitāmos 
miljonus cilvēku citās zemēs un lēnā 
garā šīs zemes burtiski nopērkot. 
Palūkosimies, kas tagad notiek Aus-
trālijā – avīzes vēstī, ka ķīniešiem 

 
Turpinājums 5. lpp.
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Uz lūgumu paskaid-
rot, kāpēc esmu izstājies 
no Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīca ār-
pus Latvijas (LELBĀL), 
sniedzu šo rakstu. Lē-
mumu izstāties pieņēmu 
pēc daudzām pārdomām 

un lūgšanām. Esmu bijis saistīts ar 
LELBĀL jau 33 gadus, un šo lēmu-
mu neesmu patvaļīgi pieņēmis. Reizē 
mīlu Dieva Vārdu, kā arī latviešu tau-
tu. Ņemu ļoti nopietni savu uzdevumu 
gan kā Dieva Vārda kalps, kā arī drau-
dzes gans un rīkojos pēc savas sirdsap-
ziņas un pārliecības. Mana personīgā 
vēlēšanās ir, ka katrs latvietis saklau-
sītu evaņģēlija labo vēsti un kļūtu par 
atpestītu Dieva bērnu. Par Dieva bērnu 
kļuvis, tad lai pieaugtu par Dieva cil-
vēku, kas stāv stipri uz Dieva Vārda 
vien, un kura dzīve nes godu Dievam.

Mans Dieva dotais aicinājums ir 
sludināt evaņģēliju un kalpot kā mācī-
tājam, galvenokārt latviešu cilvēkiem. 
Man latviešu tauta ir mīļa, un kā jau 
iepriekš rakstīju, turpināšu apkalpot 
savu iemīļoto Sidnejas draudzi, kā arī 
jebkuru citu draudzi, kas vēlās manus 
pakalpojumus. Priecājos, ka pārrunās 
ar Kvīnslandes draudzi pēc kārtējā 
dievkalpojuma 17. augustā draudzes 
locekļi apliecināja savu vēlēšanos man 
turpināt viņus apkalpot reizēs, kad 
viņu draudzes gans nevar. Tāpat saru-
na ar Vollongongas priekšnieku apstip-
rināja, ka draudze vēlās, lai es turpinu 
kalpot kā viņu mācītājs, kā līdz šim.

Luterāņu baznīca iesākās, jo Dieva 
kalps Mārtiņš Luters ieņēma stāju par 
Dieva Vārdu patiesību. Viņš nepieļāva 
doktrīnas un prakses baznīcā, kas bija 
pret Dieva Vārdu. Viņš arī nenoklu-
sēja, bet ieņēma drošu stāju, un Dievs 
viņu svētīja. Viņa sauciens bija Sola 
Scriptura – Dieva Vārds vien. Nekā-
dā ziņā sevi nesalīdzinu ar Luteru, bet 
līdz ar viņu saku Sola Scriptura. Ne-
varu turpināt kalpot baznīcai, kas pie-
ļauj svešas mācības, kas kompromitē 
Dieva Vārdu un kas neturas pie šī dro-
šā pamata. Manas kalpošanas vadlīni-
ja ir vienmēr bijusi un turpinās būt Pā-
vila izteiktais vārds Galatiešiem: „Jo 
vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa 
prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos 
cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem 
censtos patikt, tad es nebūtu Kristus 
kalps. Jo es jums apliecinu, brāļi: tas 

evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludi-
nājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī 
neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz 
kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kris-
tus man to ir atklājis.“ (Gal.1:10-12)

Mācītājs ir reizē Dieva Vārda kalps 
un draudzes gans.

Mācītājs ir Dieva Vārda kalps. 
Mācītāja uzdevums ir paklausīt Dieva 
Vārdam visās lietās un to skaidri mā-
cīt savai draudzei. Pats Dieva Vārds 
mums māca, ka „Vispirms jums jāsa-
prot, ka neviens Rakstu pravietojums 
nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau 
pēc cilvēka gribas pravietojumi tika 
pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara 
vadīti Dieva cilvēki.“ (2.Pēt.1:20-21)

Problēmas rodas, kad mācītāji un 
baznīcas vadītāji sāk patvaļīgi iztul-
kot Dieva Vārdu un tā nozīmi grozīt, 
lai attaisnotu savas domas un vēlmes. 
Daudzas baznīcas un mācītāji kom-
promitē Dieva Vārdu patiesību, lai 
izpatiktu draudzes locekļiem un lai 
nekļūtu nepopulāri. To redzam skaid-
ri pie viendzimuma cilvēku attiecības 
jautājumiem. Dieva Vārds skaidri no-
rāda, ka viendzimuma cilvēku seksu-
ālas attiecības ir pret Dieva gribu, bet 
daudzas baznīcas pieļauj tās un attais-
no, sakot, ka laiki mainījušies. Laiki 
varbūt mainījušies, bet Dieva Vārds 
nemainās. Tas tikai viens no daudziem 
piemēriem. Lai nerastos pārpratumi, 
es nekādā ziņā nenoraidu cilvēkus, 
kas ir homoseksuāli. Kā kristietis un 
mācītājs es mīlu visus cilvēkus, bet 
mīlēt cilvēku nenozīmē pieņemt vai at-
taisnot viņa grēku. Baznīca mīl katru 
grēcinieku, bet nostājās pret grēku. Ir 
svarīgi saprast to atšķirību. Piemēram, 
desmit baušļi mums māca, ka zagt un 
melot ir grēks, mēs to saprotam, bet 
mēs tomēr mīlam to cilvēku, kas to 
dara. Mēs katrs cīnāmies ar grēkiem, 
un baznīcai ir piedošanas vēsts kat-
ram, kas nāk pie Kristus grēku nožēlā.

Mācītājs ir arī gans. Gana uzde-
vums ir vadīt, barot un sargāt savas 
avis. Garīgos jautājumus gans nejautā 
avīm, kur viņas vēlās iet, bet viņš ved 
viņas tur, kur ir labas ganības. Mācītā-
ja uzdevums nav, lai pildītu draudzes 
locekļu kolektīvo gribu, garīgos un 
teoloģiskos jautājumos, bet lai ganītu 
avis pēc Dieva prāta un vadības. Tā-
dēļ jau draudze aicina sev mācītāju, lai 
viņš māca un vada.

Lai reizē būtu uzticīgs Dieva Vār-

da kalps un labs gans savai draudzei, 
sapratu, ka man jāatdalās no LELBĀL, 
jo tās liberālā nostāja (uz ko norādīja 
gan prāveste Lauma Zušēvica, kā arī 
pats arhibīskaps Rozītis) nenes svētī-
bu. Daļēja paklausība Dieva Vārdam ir 
nepaklausība.

Nav arī iespējams sadarboties, 
kur nav uzticības un atbalsts. Septiņ-
padsmit gados kā Austrālijas Latviešu 
evaņģēliski luterisko draudžu apvienī-
bas (ALELDA) priekšnieks un prāvests 
nevienu reizi nesaņēmu pozitīvu atbal-
stu no arhibīskapa grūtajos jautājumos. 
Neesmu varējis saņemt tiešu un skaidru 
atbildi uz teoloģisku jautājumu, ko pa-
cēlu vairākkārt. Uz šo pašu jautājumu 
saņēmu ļoti tiešu un skaidru atbildi no 
Latvijas Baznīcas arhibīskapa Vanaga.

Esmu vienmēr bijis pilnīgi atklāts 
visās lietas, ko daru, saku un mācu. 
Baznīcās, kā jau visās organizācijas, 
ir sava politika, un man vienkārši nav 
vairs vaļas politiku dzīt.

Kaut gan savu atteikšanos no 
ALELDA un LELBĀL nosūtīju gan 
arhibīskapam, gan virsvaldes prezi-
dijam, kā arī ALELDA pārvaldei š.g. 
14. augustā, pa e-pastu, līdz šai die-
nai, 25. augustam, neesmu saņēmis 
nevienu atsauksmi ne no viena. Tas 
norāda uz sadarbības trūkumu.

Neuzskatu šo atdalīšanos kā vie-
notības šķelšanu, jo vienotība nav un 
nebūs, kur nav kopēja apliecība un pa-
kļaušanās Dieva Vārdam vien. Ceru, 
ka mana gatavība nostāties par Die-
va Vārdu patiesību rādīs priekšzīmi 
un dos iedrošinājumu draudzēm un 
mācītājiem, kas vēlās apliecināt Sola 
Scriptura. Tas atbrīvo vēl ciešākai sa-
darbībai ar baznīcām un mācītājiem, 
kas apliecina Sola Scriptura.

Fakts, ka visi neesam vienas baz-
nīcas locekļi, nekādā veidā netrau-
cē sadarbību, un arī nav nekas jauns 
mūsu kontinentā. Savā laikā Melburnā 
bija divas draudzes, kas nesastāvēja 
ārpus Latvijas baznīcā. Nesen notiku-
šajās Draudžu dienās Sidnejā kalpoja 
mācītāji no trim dažādām baznīcām, 
un bija svētīga sadarbība, jo visi trīs 
mācītāji bija vienoti savā pārliecībā 
par Dieva Vārda autoritāti mūsu dzīvē.

Lai Dievs svētī mūs un vada zāļai-
nās ganībās!

Mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin S. MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“

Dieva Vārda kalps un draudzes gans
Mācītājs Kolvins Makfersons par savu lēmumu

pieder nekustamie īpašumi – fermas, 
jau septiņi miljardi dolāru vērtībā. 
Vienā priekšpilsētā Melburnā viņu 
ir tik daudz, ka tur pat māju izsoles 
esot notikušas ķīniski. Mūsu mazajā 

iepirkšanās centriņā jau ir divpadsmit 
veikaliņi, kuru īpašnieki ir ķīnieši. 
Arī abi ārsti ir ķīnieši. Uz ielas ar 
bērnu ratiņiem var redzēt galveno-
kārt āziešus. Esmu pat redzējis, ka 
vienai mātei viens mazulis ir pie ro-
kas, otro stumj bērnu ratiņos un pati 
ir jau stāvoklī ar trešo. Tādas ir mūsu 

nākotnes izredzes. Tādēļ arī Ķīnā tik 
intensīvi māca citas valodas, lai saga-
tavotu savām jaunajām zemēm jaunus 
iedzīvotājus. Bet mēs, savā vientiesī-
bā, to neredzam, par to tikai priecāja-
mies un viņu centienus pat ar prieku 
atbalstam.

vb

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 4. lpp.
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Gunārs Nāgels: Oriģināls jautā-
jums – Kā patīk Austrālija?

Zane Daudziņa: Patīk! Patīk!
GN: Vai ir bijuši kādi pārsteigumi 

Austrālijā?
ZD: Uz katra soļa!
Vilis Daudziņš: Jā, pārsteigumi 

ir nemitīgi! Nu kā var nebūt cilvēkam 
pārsteigums, ja viņš iet uz savu vai sava 
nama tēva mašīnu un pēkšņi ierauga itin 
mierīgi tur ganāmies ķenguru. Vai arī 
dzirdot kaut kādu ārkārtīgi nepatīkamu 
ķērkšanu kokā, bet paskatoties uz augšu, 
ieraugot apbrīnojami skaistus papagaiļus 
ar derdzīgāko balsi, kādu vien var iedo-
māties. Piemēram, Tasmānijas pārstei-
gums bija tāds: kad ieradāmies, tur bija 
riebīgs laiks un lija, un mēs sapratām –  
tā tas laikam būs visu laiku. Izrādās, 
nē – daba ir ārkārtīgi mainīga: 10 minū-
tes līst, 10 minūtes nelīst, pusstundu spīd 
saule un tad atkal viss no sākuma.

ZD: Viena varavīksne, pēc brīža 
otra varavīksne. Lejā saule, kalnā līst; 
pēc brīža atkal augšā uzaust saule, 
nokāp lejā un gāž kā no spaiņiem. Nu 
interesanti.

Ilze Nāgela: Jums tagad ir bijušas 
izrādes dažādās vietās: Vilim trijās, Za-
nei – divās. Vai bija tā: Jā, zināju, ka tā 
būs, vai arī: Nu to nu gan es negaidīju?

VD: Baidos salīdzināt, jo tad sanāk-
tu, ka kādā vietā ir labāka vai sliktāka 
publika, bet uzreiz saku, ka tā tas nav! 
Adelaide priekš manis, tāpat arī priekš 
Zanes, bija pirmā vieta, un bija lielais, 
lielais jautājums: Kā būs? Kādi ir tie cil-
vēki, kas nāk uz izrādēm? Tagad jau mēs, 
apmēram, nojaušam; ir jau izveidojies 
kaut kāds priekšstats par to, kāda ir šī 
publika, un publika ir brīnišķīga. Publi-
ka ir ļoti inteliģenta, brīnišķīga un intere-
santi sarunu biedri daudzos gadījumos.

Tad bija Hobarta; kas priekš manis 
bija pavisam dīvaina reize, jo spēlēju 
istabā, kur attālums līdz tuvākajam 

skatītājam bija 3 metri no mana deguna 
līdz viņa degunam. Un tādos apstākļos 
es esmu spēlējis izrādes, bet nekad ne 
Vectēvu. Un Vectēvs izrādījās ārkārtīgi 
piemērots, lai tā spēlētu, jo doma ir, ka 
tas ir vīrs, kas sēž savā istabā un stāsta 
par karu vai stāsta ko domā. Hobartā 
bija ārkārtīgi interesanta un arī ārkār-
tīgi silta publika.

Savukārt, šeit Melburnā mani pār-
steidza milzu, milzu uzmanība, arī 
labvēlība. Milzu uzmanība, ar kādu 
cilvēki klausījās, jo pie tā esmu piera-
dis Rīgā un esmu to novērtējis. Varu 
paredzēt kā jūtas skatītāji, jo mums ir 
ārkārtīgi neērti krēsli un tie čīkst, bet 
ja zālē ir pilnīgs klusums, tad tu zini, 
ka viss ir pareizi. Un šeit brīžiem val-
dīja pilnīgs klusums, un tā priekš ma-
nis ir labākā zīme un labākais kompli-
ments. Es esmu sajūsmā par publiku.

ZD: Es tikai piebildīšu pie tā, kā tās 
Viļa izrādes noritēja. Man liekas, ka Ho-
bartā pirmo reizi mūžā bija tā, ka viena 
ceturtā daļa publikas ir bērni vecumā no 
trīs līdz apmēram 10 gadiem. Apbrīnu 
izraisīja tas, ka tie bērni ne tikai uzvedās 
klusi, bet viņi patiešām ar lielām acīm 
skatījās. Tas bija kaut kas vienkārši ne-
ticams. Mēs esam iepriecināti. Par Ade-
laides publiku es biju ļoti, ļoti laimīga, jo 
viņi mani pieņēma no pirmā brīža, un tā 
tas turpinājās visas izrādes garumā. Tā 
bija salīdzinoši viegla izrāde man.

Savukārt Melburnā tas sākums bija 
gluži labs, bet tad man likās, ka vienā 
brīdī iestājās tāds kā sastingums, kad 
cilvēki nevarēja saprast, cik tālu tās vi-
sas bezkaunības aizies, jo, protams, ka 
tēmas skar stipri vien to zonu, kas ir 
zem jostas vietas, un ir ļoti kutelīgs un 
jūtīgs tas punkts, un var ātri vien noba-
lansēt pāri robežai. Tad ar tādām mo-
kām tas pirmais cēliens atkal atgriezās 
sliedēs, un es jutu, ka mani pieņem un 
akceptē, un tad notika kaut kāds brī-

nums. Visi pēc starpbrīža atgriezās 
ārkārtīgi labvēlīgi, atvērti, un ar pir-
mo teikumu publika bija manā pusē, 
un otrs cēliens aizgāja pilnīgi uz urrā. 
Kāpēc tā notiek, to mēs varam minēt.

VD: Es zinu. Tāpēc, ka šeit Melbur-
nā ir satriecoša kafejnīca. Nerunājot 
par sirdi sildošiem dzērieniem, es spēju 
novērtēt magoņmaizītes. biezpienmai-
zītes un maizītes ar siļķīti, ai, ai... Gribu 
izteikt visdziļākos komplimentus!

ZD: Un vēl pīrādziņi!
VD: Vissirsnīgākie sveicieni ka-

fejnīcas Rīga dāmām!
IN: Ko vēl gribētu pieminēt ārpus 

izrādēm?
ZD: Mēs gribam vēl un vēlreiz pa-

teikt vismilzīgāko paldies visiem tiem 
cilvēkiem, kas vispār iesaistījušies 
mūsu uzņemšanā; gan tiem cilvēkiem, 
kas mūs izmitina mājās, kas mūs sa-
gaida, kas mūs cienā, mūs apčubina, 
lutina, vadā un rāda visādus brīnumus. 
Jau par dažām vietām vien man liekas, 
ka tas uzskaitījums būtu teju divos 
desmitos, tādēļ es neņemšos to uzskai-
tīt. Tas ir vienkārši fenomenāli, ko tie 
cilvēki dara mūsu labā. Mēs jūtamies 
uz rokām nēsāti un gaidīti.

VD: Tā tas ir, mēs jūtamies ļoti 
gaidīti.

GN: Kā bija ar pārrunām pēc izrā-
dēm? Vai tās izvērtās?

ZD: Nebija pārrunu, bet bija kom-
plimentu birums, nebeidzamas patei-
cības un sajūsmas pilni teksti. Nebija 
neviena jautājuma vai provokācijas, 
vai diskusijas pat. Bija tikai un vie-
nīgi sajūsminātas atsauksmes. Es arī 
FB saņēmu jau pirmās atsauksmes no 
skatītājiem, kurus nemaz nepazīstu. 
Esmu ļoti, ļoti priecīga.

VD: Man interesantākais ir tas, ka 
te iznāca aprunāties ar cilvēkiem, kas ir 

Divas monoizrādes Melburnā
Intervija ar Zani un Vili Daudziņiem pēc izrādēm

Jaunā Rīgas teātra aktieri Zane un Vilis Daudziņi viesojās Melburnas Latviešu namā – sestdien, 24. augustā Zane 
Daudziņa Aivas Birbeles lugā „Tāda es esmu“, bet Vilis Daudziņš svētdien, 25. augustā Viļa Daudziņa lugā „Vectēvs“. Abas 
izrādes bija labi apmeklētas. Pēc izrādes bija iecere uzdāvināt aktieriem speciāli Melburnas izrādēm sagatavoto afišu, bet 
kad pēc svētdienas izrādes devāmies to noņemt no ziņojumu dēla, tās tur vairs nebija... tas tik liecina, ka kāds patiess teātra 
cienītājs vai afišu kolekcionārs to sev par piemiņu jau paņēmis. Otrdien jau agri no rīta aktieri devās ceļā uz Kanberu, kur 
pirmā izrāde tiek spēlēta jau tajā pat dienā. Bet svētdienas, 25. augusta vakarā vēl aicinājām aktierus uz mazu sarunu.

 
Turpinājums 9. lpp.

Zane Daudziņa izrādē „Tāda es esmu“ Melburnā.
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Vilis Daudziņš izrādē „Vectēvs“ Melburnā.
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LKV vēlēšanas 2013. gadā
Ievēlēti 12 valdes locekļi

Vadību latvieši Vācijā savai jumta 
organizācijai, Latviešu kopība Vācijā 
(LKV), pārvēl ik pa četriem gadiem. 
Organizācija pastāv jau no 1946. gada, 
ilgāk nekā 60 gadus, turpat jau 70 ga-
dus!

Lai vēlēšanas izvestu, jāsameklē 
kandidāti. Kandidāti šīm vēlēšanām 
sanāca divdesmit trīs (23) uz divpad-
smit (12) vietām. Iepriecinoši bija tas, 
ka no šiem divdesmit trim (23) kan-
didātiem piecpadsmit (15) jeb 65% 
kandidātu, bija no t.s. jaunās trimdas, 
resp., no tās grupas, kas neizbrauca 
pēc Otrā pasaules kara, bet pēdējos ga-
dos. Daudz veiksminieku ar interesan-
tām biogrāfijām, pieredzēm – prieks, 
ka vēlas darboties latviešu lietās!

Vēlēšanās piedalīties jeb par LKV 
biedru varēja pieteikties visādi, ieskai-
tot caur www.lk-v.de organizācijas mā-
jas lapu, kā to izdarīja, apmēram, 80 
personas. LKV biedru vecos sarakstos 
atradās, apmēram, 700 adreses. Dažas 
adreses dublējās, jo bija pieteikums 
gan ar internetu, gan atradās jau vecā 
LKV sarakstā. Mūsu statūtos rakstīts, 
ka jābalso, lietojot pastu, tādēļ svarī-
gi, ka ir adrese, un ne tikai e-pasts vai 
elektronisks klikšķis portālā.

Kopā balsošanas biļetenus izsūtīja, 

apmēram, 750. Atpakaļ kā nepiegādā-
jamas atnāca, apmēram, 150 aploks-
nes (miruši, pārvākušies, utt.). Rupji 
ņemot, tad sanāca, ka nobalsot varēja, 
apmēram, 600 personas. Nobalsoja ti-
kai 256 personas – mazāk nekā puse. 
Salīdzinot ar vēlēšanām pirms četriem 
gadiem – 2009. gadā – biļetenus izsū-
tīja ap 1000 adresātiem, novēlēja 282 
personas – samērā līdzīgi apjomi, tikai 
atšķirība tagad būtu tāda, ka tagad ir 
daudz vairāk latviešu Vācijā nekā bija 
pirms četriem gadiem. Kā jau zināms, 
vācu statistikā uzradās, ka 22 000 ie-
dzīvotāju Vācijā ar Latvijas pasēm.

Vēlēšanu rezultāti ir sekojošie – 
datums: 12. jūnijs 2013; skaitītāji: 
Viktors Kangeris, Inga Pētersone; sa-
ņemtas 256 vēlēšanu zīmes, no tām 2 
atzītas par nederīgām; derīgas 254 vē-
lēšanu zīmes.

Vēlēšanu rezultāti
Ievēlēti: Nīls Ebdens (186), Zuze 

K.Krēsliņa-Sila (173), Aija Ebdene 
(172), Andris Zemītis (153), Kristaps 
Grasis (147), Arnis Drille (144), Laima 
Urdze (141), Einars Pelss (114), Jānis 
Vilciņš (105), Roberts Putnis (101), 
Zanda Vēvere (100), Inese Eltavila (El 
Tawil) (87).

NAV ievēlēti: Elīze Zaļuma (84), 
Jānis Lielbārdis (71), Zane Priede (70), 
Kaspars Paegle (67), Līga Meln alksne-
Eberhardt (62), Darja Markova (58), Tā-
lis Redmanis (58), Vija Trušele-Huhn 
(45), Ilze Ieviņa (41), Aija Samiņa-Ed-
elhoff. (31), Karīna Pimucāne (24).

Interesanti ir tas, ka vairāk vai ma-
zāk ievēl tos pašus jau bijušos LKV 
valdes locekļus! Ir četri jaunpienācēji 
valdē, un pat tad visi nav no jaunās 
trimdas. Kopā no visiem 12 valdes lo-
cekļiem tikai 4 nav no vecās trimdas.

Augot Latvijā uzsvaram uz reemig-
rāciju, novārtā netiek atstāta diaspora, 
un tāpēc Latvijas valdība līdzekļus 
mērķēs arī šai virzienā. Svarīgi Lat-
vijai būs saņēmēju organizācijas, Lat-
vijas partneri, un jādomā, ka Latviešu 
kopībai Vācijā šāda loma arī būs.

Pirmā tikšanās jaunai valdei būs 
7. septembrī, plkst. 10.30, Latviešu 
centra Minsterē telpās (Salzmann-
str. 152, 48159 Münster). Šī tikšanās ir 
būtībā organizācijas pilnsapulce, kat-
ram ir iespēja tikties ar ievēlētajiem! 
Tad sadalīs amatus un nolems, kurš 
koncentrēsies uz ko LKV ikdienas rū-
pēs.

Zuze K. Krēsliņa-Sila
Laikrakstam „Latvietis“

Piektdien, 23. augustā Bankstaunā, Cen-
trālā krasta novuss pārspēja Sidnejas Novu-
sa klubu un izlīdzināja rezultātu 3:3. Uzva-
rētājiem A. Ruņģis/A. Ernšteins pārspējot 
K. Peksi/A. Kārkliņu 4:1, Selga Pešudova 
uzvarēja E. Nemmi 3:1, O. Dancis zaudēja 

R. Nemmem, bet viensitienu karalis Dimis Pešudovs pār-
spēja R. Puisēnu (2 viensitieni) 3:0 un I. Graudiņu 3:2 (1 
viensitiens).

Gaidīsim nākošo spēli pēc trīs mēnešiem.
Juris Zemītis

Laikrakstam „Latvietis“

Laimas jūlija izbraukums bija treš-
dien, 17. jūlijā uz īru hoteli Slug + 
Lettuce Parafīldgārdensā (Parafield 
Gardens). Pie restorāna sienām pielik-
tas fotogrāfijas no britu armijas, dažas 
vecas šautenes, fotogrāfijas no 18. gad-
simta beigām un kartes no Īrijas. Redzē-
jām arī izbāztus dzīvniekus uz sienām.

Šoreiz mums pievienojās divi jauni 
braucēji – Valerija, kura atveda Egilu, 
un Irīna (mums visiem ļoti pazīstama 
māksliniece).

Pusdienās varēja izvēlēties zivis, ce-
peti vai šniceli, un ja ar to vēl nepietika, 
tad kafija un kūka. Viss bija ļoti garšīgs.

Atpakaļ braucot, mēs redzējām kā 
būvē jauno autostrādi. Viena daļa no 
ļoti garās Sautrouda (South Road) pie 
Vingfīldas (Wingfield) tiek paaugsti-

nāta ar lielu tiltu. Tas ir liels darbs, un 
ideja ir atvieglot lielo satiksmi, atļaujot 
mašīnām krustot apakš tilta.

Tālāk braucot pa pazīstamo Port-
roudu (Port Road), viens otrs atcerējās 
vecās vietas, kur kādam kādreiz pie-
derēja auto elektriķa darbnīca, otram 
vecā skola, citam vecā darba vieta. Va-
rēja redzēt, ka daudz kas ir mainījies 
pa šiem gadiem.

Mēs aicinām visu, kas ir ieintere-
sēti mums piebiedroties šajos jaukajos 
pusdienu izbraukumos. Varam apso-
līt labu, jautru kompāniju. Pieteikties 
Laimas birojā – tālrunis 81720820.

Vēlreiz paldies Brigittei, mūsu 
grupas vadītājai, par jauko dienu!

Astrīda Būija (Astrida Boothey)
Laikrakstam „Latvietis“

Laimas pusdienas izbraukums
Restorāns ar armijas izstādi

Priekšā: Velta Vignere un Irīna Ozo-
liņa. Aizmugurē: Brigitte Sigur un 
Astrīda Būtija (Boothey).
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Novusa ziņas no Centrālā krasta
Stāvoklis Ojāra Danča balvai tagad ir neizšķirts
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Lieliskā Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja 
izstāde Latviešu māksla 
trimdā izstāžu zālē Ar-
senāls mūs iepazīstinā-
ja ar to trimdas latviešu 
mākslu, kas veidojās 
svešās zemēs pēckara 

periodā. Tajā bija pārstāvēti māks-
linieki, kuri pēc kara devās prom no 
Latvijas, un viņu pēcnācēji.

Taču šobrīd ASV, Eiropā un cit-
viet strādā tādi mākslinieki, kuri no 
dzimtenes aizbrauca 1990. gados un 
vēlāk. Šovasar parādījās viens autors, 
kuru nezina pat Amerikas Latviešu 
mākslinieku apvienības (ALMA) va-
dītāji, nerunājot par mums dzimtenē. 
Tāds ir Gatis Cīrulis no Zaļeniekiem 
un viņa sieva Katja (Katya) Reka no 
Kijevas, Ukrainā, kuri nu jau 15 gadus 
dzīvo un strādā ASV, Jaunmeksikas 
(New Mexico) pavalstī. Abi beiguši 
Indiānas universitātes Blūmingtonas 
(Bloomington) koledžu, iegūstot ma-
ģistra grādu dizainā – Katja koncep-
tuālajās grāmatās (īsti gan neizprotu, 
ko tas nozīmē), Gatis burtu mācībā un 
gleznošanā. Patlaban abi mākslinieki 
ir profesori Jaunmeksikas universitātē 
(New Mexico State University).

Viesodamies Latvijā kopš maija 
mēneša, viņi sadomāja sarīkot divas 
izstādes šeitan. Gatis izmantoja gadī-
jumu un piedalījās arī Jelgavas Māks-
linieku biedrības II starptautiskajā ple-
nērā Augstkalnē. Tā nu augustā desmit 
dienas varēja redzēt viņu abu darbus 
Agijas Sūnas galerijā, Rīgā, un visu 
augusta mēnesi – Jelgavas kultūras 
namā, rādot to, kas šajos trīs mēnešos 
Latvijā tapis. Vēl jāpiemin, ka Jelgavā 
arīdzan abās plenēra atskaites izstādēs 
aplūkojami trīs Gata darbi.

Kā jau acīmredzot pienākas Ameri-
kas mākslas pārstāvjiem, viņi veidojuši 
izstādes kā konceptuālas skates. Agijas 
Sūnas galerijā savu uzstāšanos viņi no-
dēvēja par Jukām, tekstā akcentējot, ka 
tā ir izstāde par mājām – „kā mēs sapro-
tam vai redzam MĀJAS šajā modernajā 
un mainīgajā pasaulē.“ Saliekot kopā 
izstādes nosaukumu un vārdisko paskai-
drojumu, apjaušams, ka abi mākslinieki 
ir apjukuši, nezinādami, kur īsti ir viņu 
mājas – dzimtenē vai tur, ASV, kur ta-
gad nogruntējušies. Savukārt izstāde 
Jelgavas kultūras namā saucas Palagi, 
kurā, kā viņi paši paskaidro: „mēs anali-
zējam ideju vai ilūziju par to, kas ir māja 

PALAGOS mainī-
gajā pasaulē“.

Izstāžu ideja ir 
saistoša un intriģē-
joša, tomēr tā vai-
rāk attiecas uz Gata 
Cīruļa darbiem. 
Viņa sniegums 
vairāk vai mazāk 
atklāj koncepciju, 
kamēr Katjas Re-
kas darbi it kā pie-
skaņojas vīra uz-
stādījumam: viņu 
izteiksmes līdzekļi 
ir pārlieku atšķirīgi. Viens vairāk izsa-
kās tēlotājas mākslas jomā, kamēr otrs 
galveno vērību pievērš pielietojamām 
mākslām. Iespējams, ka konceptuālās 
izstādēs ir vieta konstatējumam, analīze 
aprobežojas ar tēlu izmantojumu.

Katja Reka visinteresantāk sevi 
parāda kā izteiksmīgu grāmatu veido-
tāju. Pievilcīgi ir ļoti vienkāršie zīmē-
jumi, kas savirknēti vertikālās slejās. 
Viņa ir pieticīgāka atšķirībā no vīra, 
nedemonstrējas, bet atklāj savu maigo 
krāsu sajūtu, profesionālās spējas.

Savukārt Gatis Cīrulis ir ambi-
ciozāks, īpaši glezniecībā. Viņš bieži 
glezno uz dēļiem vai citiem materiā-
liem. Darbu tēmu risinājumi ir racionā-
li izlēsti – mazgāšanās vannā, dažādi 
priekšmeti, kurās viņš var parādīt sevi 
kā visai veiklu grafiķi. Mākslinieks 
izmanto materiāla dabiskās formas, 
piemēram, koka stumbra izliekumus, 
iesaista arī citus materiālus savā vēs-
tījumā, piemēram, virvi. Viņa krāsu 
izjūta un gleznošanas maniere latviešu 
skatītājam visai sveša. Kā liekas, krāsas 
viņš uzliekt visai pavirši, neparastas ir 
dažādu spilgtu krāsu kombinācijas, kas 
netiek saskaņotas, drīzāk demonstrē to 
pretišķības. Tā ir spēlēšanās ar krāsu. 

Pašas gleznas ir ļoti stāstošas, izvēlē-
tās detaļas tiek izmantotas kā simboli. 
Rodas iespaids, ka svarīgākā ir darbā 
ieliktā ideja, nevis tās atklāsme krāsās. 
Krāsa ir otršķirīga, tai dekoratīva jēga. 
Gatis Cīrulis sācis mācīties kā lauk-
saimnieks, tikai Amerikā pievērsies 
mākslai, tādējādi viņš pārstāv kādu šīs 
tālās un ļoti plašās zemes skolu, neko 
no latviešu mākslas tradīcijām neatrast.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Gatis un Katja no ASV

Katja Reka.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $35 par 10 numuriem, $70 par 20 numuriem vai $180 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com

Gatis Cīrulis.
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Gatis Cīrulis.
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Austrālijas apvie-
notais, virtuālais koris 
Atbalsis var lepoties, ka 
sarakstā ir pāri par 130 
koristiem, ieskaitot tur-
pat visus valsts jaukto 
koru diriģentus. Kopš 
dibināšanās 2007. gadā 

Atbalsis ir piedalījies divos Latvijas 
Dziesmusvētkos un katru reizi daļu no 
sevis novēlējuši dziesmotai tautai.

2008. gadā uz Rīgu aizbrauca 33 
koristi, un viens no tiem – Mārtiņš 
Strīķis pieteicās Dziesmusvētku gā-
jienā būt ķengurs. Brisbanes koristes 
Maira Turaida un Veronika Nilsena 
atrada šniti un drēbi, un Melburnas 
koriste Māra Piksone pārveda 6 kg 
smago nastu uz Rīgu, kur ar māksli-
nieces Skaidrītes Deksnes starpniecī-
bu sazinājās ar Nacionālā teātra kostī-
mu meistari Dzintru Jaunupi. Tas tika 
radīts ar visu koristu ziedoto atbalstu, 
un pēc gājiena augusta mēnesī to uz-
dāvināja Nacionālajam teātrim. Mē-
nesi vēlāk ķengura kostīms atradās uz 
skatuves lugā Visiem zināms Lācis un 
viņa dr. Par dāvāto kostīmu režisors 
Regnārs Vaivars bija lielā sajūsmā.

Šogad uz Dziesmusvētkiem at-
saucās 65 koristi. Melburnietei Anitai 
Andersonei bija doma atbalstīt kori 
Maska, kas elektroniski ieskaņoja at-
sevišķas balss partitūras katrai dzies-
mai; tas visiem bija par brīvu pieejams 
kā mācību viela. Doma bija atbalstīt 
kora iecerēto Imanta Ziedoņa kom-
paktdiska tapšanu. Doma laukumā, 
saņemot savas ID kartes, koristi no-
deva ziedojumu Atbalsis kopvadītājai 
Inesei Lainei.

Maskas kora diriģents ir ļoti talan-
tīgais Jānis Ozols, kura vadītais koris 
koru karu finālā ieguva 1. vietu. Viņa 

Jāzepa Vītola Rūķīši un mežavecis bija 
acīm un ausīm muzikāls mielasts. Tur 
bija redzama viņa asprātība un rado-
šais humors, ko viņš izveidoja kā teāt-
ra priekšnesumu. Jānis saņēma aicinā-
jumu piedalīties čempionu konkursā 
Pasaules koru olimpiādē 2014. gadā 
Rīgā. Nākamgad Jānis atradīsies Stok-
holmā Zviedrijas Karaliskajā mūzikas 
akadēmijā.

Augustā Anita pati satikās ar Jāni 
un nodeva Atbalsis ziedotos 250 Ls. 
Jānis raksta: „Rakstot Dziesmusvēt-
ku noslēguma koncerta balsis, mums 
ne reizi neienāca prātā, ka kāds teiks 
TĀDU paldies! Kā jau zināms, Latvijā 
katrs lats ir svarīgs, tāpēc tiešām ļoti 
priecājamies un novērtējam jūsu lab-
sirdību. Diemžēl izskatās, ka tuvākajā 
laikā ideja par I. Ziedoņa CD tapšanu 
nerealizēsies. Ar jūsu atļauju mēs to 
ieguldīsim mūsu Ziemassvētku kon-

certa tapšanā.“
Lai tuviem un tāliem rūķīšiem tur-

pina izskanēt kopīgais dziesmu prieks!
Marija Perejma

Laikrakstam „Latvietis“

Atbalsis – atbalsta
Ķengurs un „Maska“

„Atbalsis“ pirms Dziesmu svētku gājiena 2013. gadā.
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Anita Andersone nodod „Atbalsis“ 
ziedojumu „Maskas“ kora diriģentam 
Jānim Ozolam.
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vēl šo notikumu, par kuriem es runāju, 
dalībnieki. Tāpēc tā atbildība spēlējot, 
ir ļoti liela, jo, kā jau esmu teicis, izrā-
de ir balstīta uz patiesiem, lielākoties 
triju cilvēku stāstiem, uz viņu dzīvi; 
divi joprojām dzīvo Rīgā, viens jau ir 
aizsaulē. Tāpēc man ir ļoti svarīgi, ko 
par to teiks cilvēki, kas ir līdzīgi ma-
niem varoņiem, maniem prototipiem; 
ko par to teiktu tie, kas līdzīgās vietās, 
līdzīgos notikumos bija un līdzīgas 
šausmas un prieku bija jutuši. Bija cil-
vēki, kas spieda roku un teica paldies; 
lielu, krietnu, vīrišķīgu paldies.

ZD: Šis ir īpašs ceļojums, jo mēs ne-
kad visi kopā ar bērniem neesam bijuši 
tik tālā ceļā. Un dubultjauki, ka varam 
braukt šurp ar savu darbu, kas mums 
abiem ir tīkams, patīk un kas mums pa-
šiem sagādā prieku. Te pretī ir tik ļoti 

atsaucīgi, sirsnīgi un jauki cilvēki, to 
mēs pat sapņos nevarējām nosapņot, ka 
tik labi būs. To, ka mēs pirmajās die-
nās jau tikām iemesti visos Austrālijas 
brīnumos, sākot ar koalām, ķenguriem, 
kalniem un eikaliptu smaržu un... Vege-
mite un visu pārējo, mēs nemaz nece-
rējām. Jau pirmajās pāris dienās mūsu 
ilgas un sapņi ar uzviju ir piepildījušies, 
un tagad tas viss nāk tādā bonusā, ka 
es pat nevaru saprast kādā veidā mēs 
dzīves laikā par to norēķināsimies. Mēs 
esam bezgala laimīgi, mēs esam priecī-
gi, gandarīti, saviļņoti un pateicīgi.

VD: Šajās dienās Latvijā ir noticis 
zīmīgs gadījums man un mūsu teāt-
ra cienītājiem; ir beidzies mūsu teātra 
renovācijas arhitektūras konkurss par 
mūsu teātra pārbūvi, un uzvarējis ir 
tas projekts, kas man patika vislabāk. 
Katram projektam bija sava devīze, un 
šī projekta devīze Ēkas nav svarīgas, 
svarīgi ir cilvēki. Es gribētu šo pašu 

devīzi pārfrāzēt šajā gadījumā, ka pa-
tiesību sakot, daudz svarīgāki ir cilvēki 
par tām vietām, kur viņi atrodas, par 
valstīm vai teātriem, vai darbavietām. 
Daudz svarīgāki ir paši cilvēki, svarī-
gāka ir tā sajūta, ka tu atrodies starp sa-
vējiem. Un šeit mēs patiešām sajutām, 
ka esam starp savējiem un ka apkārt ir 
mūsējie, un tā ir ārkārtīgi laba sajūta.

IN: Pateicos jums abiem un arī jūsu 
dēliem – Matīsam un Kārlim, kuri ak-
tīvi palīdzēja pie izrāžu sagatavošanas 
darbiem; vecākais dēls Kārlis palīdzē-
ja Zanei arī izrādes gaitā, strādājot pie 
skaņu pults. Pateicos par jūsu izrādēm, 
par to, ka latviešiem Austrālijā devāt 
iespēju noskatīties tik interesantas lu-
gas. Un pateicos par jūsu draudzību, 
sirsnību un sirds siltumu, ko tik bagā-
tīgi no jums saņēmām! Lai sekmīgas 
turpmākās izrādes un tikšanās ar ska-
tītājiem Kanberā, Sidnejā un Brisbanē!

IN

Divas monoizrādes Melburnā
Turpinājums no 6. lpp.
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Erna Marija Lī-
daka dzima 4.10.1913. 
gadā, Rīgā, sava tēva 
celtajā mājā Rumbulā. 
Tēvs nomira, kad Ernai 
bija seši gadiņi. Erna 
turējās cieši ar brā-
li Andreju. Kad vēlāk 

mamma apprecējās otrreiz, ģimene 
pieauga – piedzima meita Velta.

Erna apmeklēja Bišumuižas pa-
matskolu Pārdaugavā. Klasē viņa sē-
dēja blakus Tomaņu Edgaram. Šajā 
klasē mācījās arī Emma un Juris Ska-
diņi un Alīda Postnieks. Ernas mājas 
apstākļi bija nabadzīgi, turpretim Em-
mas ģimene bija turīga. Jau no agras 
bērnības starp viņām izveidojās cieša 
draudzība. Emma bieži uzlūdza Ernu 
pie sevis ciemos, un Emmas mamma, 
zinot Ernas trūcīgos apstākļus, paga-
rināja ciemošanos līdz vakariņām. 
Viņas abas Ernu iemīļoja. Pēc kara 
Emma un Alīda devās bēgļu gaitās un 
apmetās uz dzīvi Melburnā. Vēlākos 
gados Emmas meita Aija un Alīdas 
dēls Sigis apprecējās. Ģimenes vēl šo-
dien ir nešķiramas. Ne tikai Ernas dēls 
Valdis ir tuvākais draugs Alīdas dēlam 
Sigim, bet visi viņu mazbērni uztur 
tuvo draudzības loku.

Draudzība ar Edgaru skolā bija tik 
jauka, ka tā atstāja abiem gadiem ilgas 
atmiņas, kā viņš būdams desmit gadus 
vecs raustīja Ernu aiz bizēm. Vēlāk 
draudzība pārauga mīlestībā. Erna un 
Edgars salaulājās Doma baznīcā, Rīgā 
1939. gadā.

Beigusi skolas gaitas, Erna strādā-
ja par šuvēju pie savas tantes Tērbatas 
ielā, bet Edgars strādāja par stacijas 
meistaru Latvijas dzelzceļā.

Otrā Pasaules kara laikā, 
1942. gadā Saldū piedzima meita Rūta.

1944. gada 3. augustā plkst. 23.00 
Edgars, Erna un mazā Rūta kopā ar 
Kokinu un Šaliņu ģimenēm atstāja 
Latviju, izbraucot no Priekules dzelz-

ceļa stacijas, kur Edgars bija stacijas 
priekšnieks. Viņam bija dotas ziņas no 
Brocēnu Cementu fabrikas direktora: 
„Vācies prom! Tevi sūtīs prom.“

12. augustā tie laimīgi iebrauca 
Breslavā. Divas nedēļas vēlāk Toma-
ņi pārgāja dzīvot privātā dzīvoklī pie 
Šmites kundze Breslavā pie Vahenber-
gas (Breslau am Wachenberg bei Frau 
Schmidt). 20. novembrī tie pārcēlās 
dzīvot Breslavas stacijā, kur Edgars 
sāka strādāt kā stacijas dežurants.

Pēc kara beigām, 10. jūlijā Edgars 
beidza savu dzelzceļa darbu. 28. au-
gustā kopā ar apmēram 30 latviešiem 
pārbrauca Čehijas robežu un pārcēlās 
uz Ambergas nometni. 1946. gada sā-
kumā Tomaņi pārgāja dzīvot uz Vil-
seku, bet 5. septembrī pārvācās uz 
Rēgensburgu, kur Edgars sāka strādāt 
pie amerikāņiem.

Svētdien, 31. augustā, 1947. gadā 
piedzima Valdis – brangs puisis. Ed-
gars devās viņam pakaļ uz slimnīcu ar 
bērnu ratiņiem, ko bija iemainījis pret 
septiņām cigarešu paciņām! 25. decem-
brī viņu kristīja māc. Oliņš, kas vēlāk 
pēc gadiem kļuva Brisbanes latviešu 
luterāņu draudzes mācītājs. Edgars un 
Erna bija uzlūguši Jāni un Āriju Šū-
maņus par krustvecākiem, jo viņi bija 
draugi no Latvijas un ar tiem uzturēja 
draudzības saites visu mūžu. Šūmaņi 
izceļoja uz Austrāliju; apmetās uz dzīvi 
Melburnā. Tur viņi iegādājās 8 hektāru 
zemi, kur audzēja ābolus un bumbierus.

Regensburgas nometnē Edgars 
piedalījās vairākās teātra izrādēs, starp 
citu Gleznotājs Otiņš Otiņa lomā, 
R. Blaumaņa Zagļi Ješkas lomā un re-
žisores Ernas Lēmanes lugā – Opāls.

Edgaram bija ļoti laba vācu valoda, 
ko viņš bija mantojis no savas mātes; 
viņa bija vāciete (Katharina Frederika 
Wilhemina Rogge). Abiem arī ļoti pati-
ka dzīve Vācijā, viņi vēlējās tur palikt, 
bet tas nebija iespējams. Izceļošanas 
izvēle bija vai nu Austrālija, vai Brazī-

lija, vai Argentīna, 
jo Amerika ne-
pieņēma ģimenes. 
Edgars bija lasījis, 
ka Dienvidameri-
kā esot čūskas un 
džungļi, un tā atli-
ka – Austrālija.

1949. gada 
23. martā Tomaņu 
ģimene – tagad čet-
ri jau četri – atstāja 
Rēgensburgu un 
devas ar vilcienu 
caur Augsburgai 
uz Torino, Itālijā.

3. maijā Toma-
ņi izbrauca uz Aus-

trāliju ar norvēģu kuģi Goija (Goya) 
un ieradās Adelaidē (Outer Harbour), 
no kurienes visi devas uz Vudsaides 
(Woodside) nometni Adelaides kalnos.

Edgars nostrādāja divu gadu darba 
līgumu ūdens piegādes departamentā. 
Pēc četriem mēnešiem viņš jau bija sa-
krājis naudiņu, lai nopirktu zemes ga-
balu Seintmērijas (St. Marys) priekš-
pilsetā, kur Edgars pa vakariem pats 
sāka būvēt ģimenei māju. Lai pie tās 
tiktu, ģimenei nācās deviņus mēnešus 
dzīvot teltī uz sava zemes gabala, lai 
Edgars varētu katrā brīvā brīdī atkal 
iemūrēt dažus ķieģeļus.

Priekšējā dārzā Edgaram un Ernai 
auga kartupeļi, aizmugures pusē bija 
20 augļu koki, kā arī saknes, vīnogas 

Flinderiešu māju stāsti – Astotās mājas stāsts
Erna Tomane

Deviņpadsmitais turpinājums. Sākums LL228, LL230, LL232, LL234, LL236, LL240, LL242, LL244, LL246, LL249, 
LL251, LL253, LL255, LL257, LL259, LL261, LL263, LL269, 270.
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Erna un Edgars kāzu dienā 1939. 
gadā.
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Valdis Rēgensburgā ratiņos, kas no-
pirkti par septiņām cigarešu paciņām.
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Tomaņu ģimene savā dārzā Adelaidē, kur deviņus mēne-
šus dzīvoja teltī.
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un visādas puķes.
Valdim patika dzīvot teltī. Vienu 

dienu, kamēr vecāki nepamanīja, tel-
tī ielidoja papagailis. Valdis gribēja 
to paturēt un aiztaisīja teltī ieeju, bet 
putns pilnīgā panikā sāka taisīt lielu 
traci, lidinādamies un trokšņojot teltī. 
Valdis pārdomāja šo situāciju un palai-
da putnu brīvībā.

Kad mājā bija izbūvēta viena ista-
biņa, visi pārvietojās uz to. Tur bija 
sienas, bet ne jumts, ne grīdas; gan bija 
kamīns, pie kura sildīties. Kad uznā-
ca lietus, tad brezenta jumts nevarēja 
noturēt lielo ūdens daudzumu un vidū 
sāka ieliekties. Edgars zināja, ka nebūs 
labi, un paņēmis virtuves nazi, bre-
zentā iedūra vairākus caurumus, tiem 
apakšā saliekot spaiņus. Valdis ar Rūtu 
gulēja vienā gultā un vecāki otrā. Viens 
spainis atrodās tieši pie viņu gultiņas.

Kaut laiki bija grūti, Ernai teltī pa-
tika. Viņa vispār bija ļoti pozitīva par 
dzīvi, pieticīga, mīlīga un nevēlējās 
konfliktus. Erna vienmēr atrada labu 
citos. Viņa strādāja kādu brīdi Menz 
biskvītu fabrikā un arī kā tīrītāja, lai 
palīdzētu ģimenei iztikt un pabeigt 
mājas celšanu.

1957. gadā piedzima Inta, bet di-
vus mēnešus vēlāk nomira Rūtiņa un 
Edgars esot teicis: „Es savu meitu ne-
atstāšu vienu Austrālijas smiltīs“.

Īsā laikā Valdis no jaunākā kļuva 
vidējais un tad vecākais bērns.

Edgars bija aktīvs biedrs pastmar-
ku klubā. Viņu bieži dzirdēja svilpo-
jot, kamēr sieviņa šuva un šuva. Abi 
bija ļoti pozitīvi cilvēki, ko kā manto-
jumu ir atstājuši saviem bērniem.

Tiklīdz Erna ar Edgaru aizgāja 
pensijā, viņi 1975. gadā aizbrauca ap-
ciemot Latviju. Edgars arī paspēja sa-
tikt brāli Arvīdu, kas dzīvoja Krievijā, 
un brāli Herbertu, kas dzīvoja Vācijā. 
Erna Latvijā satika pusmāsu Veltu un 
brāļa Andreja bērnus. Erna visu laiku 
bija sarakstījusies ar mammu un brāli, 
bet Latvijā tos vairs nesatika, jo viņi 
bija miruši.

Edgars nomira 1979. gadā, slimojot 
ar nieru vēzi. Erna dažus gadus dzīvoja 
viena. Pēc laika tai pašā ielā 1982. gadā 
pievienojās meita Inta ar vīru Māri Ru-
daku. Kad Māra mātei Leontīnei no-
mira vīrs Osis, jaunais pāris nolēma 
abas mammas novietot tuvumā. Tāpēc 
1988. gadā blakus Rudaku mājai Flin-

dersa ielā tika uz-
būvēta Ernas jaunā 
māja.

Flindersa ielā 
Ernai bija liels un 
jauks atbalsts no 
Rudaku Leontī-
nes, kā arī Tumuļu 
ģimenes. Leontī-
nes un Ernas star-
pā bija laba sapra-
šanās un kopīgi 
ikdienas mielasti.

Ernai Flindersa 
ielā patika, varēja 
ar visiem dalīties 
priekos vai bēdās. 
Visi bija saticīgi un 
labi sapratās.

Ernai bija tāda pat gaume kā viņas 
vīram. Viņas iemīļotā dziesma bija Zi-
lais lakatiņš. Iecienītākais sakāmvārds 
Tikai ar mieru palika līdz pēdējai die-
nai.

Kamēr Erna dzīvoja Flindersa ielā, 
viņa turpināja būt aktīva latviešu sa-
biedrībā, apmeklējot sarīkojumus, 
atbalstot mazbērnu skolas gaitas un 
Rosmes aktivitātes līdz 2000. gada 
21. aprīlim, kad Lielā Piektdienā uz 
mūžu aizvēra acis.

Rūta (dzim. 1.3.1942. Saldū, Lat-
vijā) Kad Rūta bija 13 gadus veca, vi-
ņai diagnosticēja ļaundabīgo audzēju 
galvā. Latviešu sabiedrības luterāņu 
māc. Verners Voitkus no tautiešiem 
savāca ziedojumu –atbalstu, lai Rūta 
varētu aizbraukt uz Vāciju ārstēties. 
Diemžēl bija par vēlu, un situāciju ne-
varēja grozīt. Pēc divu gadu slimoša-
nas ģimene atvadījās no Rūtas.

Valdis (dzim 31.8.1947. Regens-
burgā, Vacijā) izstudēja zobārstnie-
cību Adelaides Universitātē. Valdis 
atceras 1955.-1957. gadus, kad māsa 
Rūta slimoja, un katras dienas rītu 
un vakaru ar vecākiem viņš pavadīja 
slimnīcā. Pēc Rūtas nāves vakaros ar 
mašīnu viņi braukuši viņu apciemot 
Cenntenial kapos. Valdim bijis deviņi 
gadiņi, un tas uz mūžu atstājis dziļu 
iespaidu. Kad uz kapiem braukuši ar 
mašīnu, tad Valdis pa privātiem ceļiem 
iemācījies vadīt auto.

Grūtākos brīžos Valda krustvecāki 
Jānis un Ārija Šūmaņi gādāja par viņu 
un lutināja viņu. Kad Valdis uzsāka 
mācības vidusskolā, tad pie durvīm 
ieraudzīja skaistu rakstāmgaldu. Kad 
Valdim bija iesvētības 10.4.1966., tad 
viņam tika uzdāvināts dārgs rokas 

pulkstenis, ko Val-
dis valkāja nāka-
mos 30 gadus.

Šad un tad 
vecāki Valdi iesē-
dināja Overland 
vilcienā, un nā-
kamajā rītā viņš 
bija Melburnā, 
kur Valdi sagaidī-
ja krustvecāki un 
aizveda pie sevis 
uz lielo saimnie-

cību. Tur arī bija 3000 vistas. Valdis 
atceras, ka ar krustvecāku dēlu Tāli 
viņam patika naktī ar bateriju un bisi 
iet pie vistām šaut žurkas.

Jaunības gados Valdis piedalījās 
visos pasākumos latviešu sabiedrībā. 
Viņš bija apdāvināts kā aktieris un 
bieži bija redzams uz skatuves, spēlē-
jot lomas skolas uzvedumos un dejojot 
tautas dejas. Universitātes gados viņš 
bija aktīvs Adelaides Latviešu studen-
tu kopā, akadēmiskā Vienībā Atāls un 
spēlēja basketbolu ASK sporta klubā.

Universitāti Valdis izstudēja ar 
Kopvalsts (Commonwealth) stipendijas 
atbalstu. Lai piepelnītos, Valdis strādā-
ja brīžiem Le Cornu mēbeļu veikalā kā 
šoferis, brīžiem liekot parketa grīdas 
un arī strādājot konfekšu fabrikā.

Valdis bija latviešu sabiedrībā ie-
stājies skautos un bija iedvesmots ar 
Imanta Kronīša mīlestību uz dabu un 
visām aktivitātēm brīvā dabā. Tur Val-
dis saņēma Karalienes skauta (Queens 
Scout) – Dzimtenes Skauta – atzinību. 
Studiju laikā Valdis nodomāja pieteik-
ties Austrālijas Armijas rezervēs un 
iestājās tur 1965. gada janvārī. Armija 
bija ļoti līdzīga skautismam, un viņam 
patika, ka ar to varēja arī piepelnīties.

Valdis nokalpoja Armijas rezervēs 
17 gadus, 12 no tiem kā kapteinis un 
nobeidzot kā majors. Valdis pa šiem ga-
diem ir saņēmis divas medaļas. Pirmā 
ir Nacionālā medaļa (National Medal) 
par ilggadīgo un izcilo kalpošanu. Otrā 
ir Austrālijas Aizsardzības medaļa 
(Australian Defence Medal), kas atspo-
guļo ANZAC garu, ko saņem arī miera 
laikos par kalpošanu savai zemei.

Flinderiešu māju stāsti
Turpinājums no 10. lpp.
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Pirmā istaba gatava – var izvākties no telts! Valdis, Erna 
un Rūta.
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No kreisās: Rūta, Erna un Valdis pir-
mā istabā Adelaides mājā.
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Ernas māja Flindersa ielā.
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Valdim dzīve ir bijusi daudzpusīga 
un ar dažādām interesēm. Blakus mai-
zes darbam Valdim 10 gadus piederēja 
liellopu lauksaimniecība Austrālijas 
centrā. Dažus gadus vēlāk viņš iesāka 
importēt Latvijas mēbeles savam vei-
kalam Baltic Trends. Lai gan veikals 
tagad ir pārdots, viņš vēl turpina im-
portēt lauku stila galdus no Latvijas 
bijušam veikala vadītājam.

Valdis ir 10 gadus bijis Adelaides 
latviešu ev. luterāņu draudzes vice-
priekšsēdis un tikpat ilgi Adelaides 
Latviešu biedrības valdē.

Astoņpadsmit gadus viņš ir bijis 
Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecī-
bas kameras valdē, un pēdējos trīs ga-
dus ir kameras prezidents.

2005. gadā Valdis tika iecelts kā 
LR goda konsuls Dienvidaustrālijā un 
turpina šo amatu pildīt vēl šodien.

Valdis atceras, ka bieži piektdie-
nas pusdienas laikā viņš pieskrēja pie 
mammas Flindersa ielā, jo tā nebija 
tālu no darba vietas, un abi kopīgi pa-
ēda pusdienas. Tajā laiku bieži iznāc 
satikt arī citus Flindersa ielas tautie-
šus. Valdis atceras, ka ielas dzīve bija 
omulīga un silta.

Pēc 1991. gada Valdis Latvijā, 
Rumbulā atrada mammas mājas pa-
matus. Valdis mēģināja īpašumu pie-
prasīt, bet rajona Zemes grāmatas bija 
sadedzinātas un bez citiem papīriem 
to nespēja atgūt.

Valdis, izpildot savu goda konsula 
amatu, bieži ir Latvijā un uztur saka-
rus ar tur dzīvojošiem radiem.

Pirms 40 gadiem Valdis apprecēja 
Maiju Brencēnu. Ģimenē izaudzināja 
trīs meitas – Ilzi, Lindu un Zintu.

Ilze (dzim. 27.12.1973.) apprecēja 
Paulu Kasparsonu (Kārļa un Zeltītes 
dēlu), un tagad Melburnā audzina trej-

meitiņas, tāpat kā viņas vecāki. Dāna, 
Lia un Krista ir redzamas latviešu 
skolā un bērnudārzā.

Linda (dzim. 5.9.1975.) izstudēja 
par žēlsirdīgo māsiņu un strādā Sidne-
jā Bayer firmā. Viņa ir precējusies ar 
Endrjū Kotu (Andrew Cott), un pēc 65 
gadiem Tomaņu ciltī sagaidīja pirmo 
puiku.

Zinta (dzim. 16.7.1977.) saņēmusi 
jurisprudences un komercijas grādus 
un precējusies ar advokātu Džeimsu 
Dokertiju (James Docherty). Viņa au-
dzina meitiņu Antru un strādā daļa 
laiku kā advokāte Dienvidaustrālijas 
Universitātē.

Brīvo laiku Valdis ar Maiju pavada 
vasarnīcā Marija (Murray) upes krast-
malā, kur ar bērniem un mazbērniem 
bauda jauku ģimenes dzīvi!

Inta (dzim. 14.5.1957. Adelaidē) 
izstudēja medicīnu Adelaides Uni-
verstitātē. Vienu laiku Inta ar Valdi 
kopīgi strādāja tajā pat darbavietā, bet 
atrast atvietotāju ārstus bija neiespē-
jams un pēc dažiem gadiem, ja gribēja 
ģimenes brīvdienas, bija jāpārvietojas 

uz lielāku klīniku.
Latviešu sabiedrībā Inta dejoja 

tautas dejas, pabeidza latviešu skolas 
un piedalījās gaidu pulciņā, vēlākos 
gados to vadot.

Intai dzīves fokuss ir ģimenes dzī-
ve un ceļošana. Ar vīru Māri Rudaku 
viņi ir izaudzinājuši divas meitas – 
Dainu un Lauru.

Šodien Inta ne tikai strādā kā ģi-
menes ārste, bet Adelaides un Flinder-
sa Universitātēs sniedz savas medicī-
niskās zināšanas nākamiem ārstiem.

Inta atceras, ka Flindersa ielā kai-
miņu starpā vienmēr bija humors, un 
dzīve bija emocionāli vieglāka, jo visi 
dalījās un viens otram palīdzēja.

Apciemojot Latviju, Inta satikās ar 
mammas brāļa meitām, kā arī ar mam-
mas pusmāsu Veltu.

(Par turpmāku ģimenes informā-
ciju lasīt 5. mājas – Rudaku mājas – 
stāstu.) 

Valdis un Inta māju pārdeva 
2000. gada vidū.

Turpmāk vēl

Flinderiešu māju stāsti
Turpinājums no 11. lpp.

Tomaņu un Rudaku ģimene.
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nav liegts kalpot DV organizācijas 
augstākajam mērķim, kas ir darbs 
par gaišāku latviešu tautas nākotni, 
par latviešu kultūras un valodas sa-
glabāšanu. Reāli tas nozīmē – par šo 
mērķu īstenošanu galvenokārt Latvijā, 
ne tikai ārzemju latviešu kopienās. Ja 
organizācijas darbību pirmajos gados 
galvenokārt raksturoja savstarpējas 
palīdzības sniegšana, tad tagad Dau-
gavas Vanagu darbs, apstākļiem mai-
noties, jau ir cīņa par drošāku latviešu 
tautas nākotni un tās nacionālās iden-
titātes saglabāšanu. Nevar gan droši 
apgalvot, ka visi DV biedri ASV, Ka-
nādā un Vācijā ir vienisprātis ar savu 
pašreizējo vadītāju nostāju šajos jautā-
jumos.

DV Valdes Anglijā, Austrālijā, 
Latvijā un Zviedrijā, turpretim, stin-
gri pauž atbalstu organizācijas glo-
bālai vienotībai un Centrālās valdes 

un tās prezidija darbam. Tas ieskaita 
nacionālpolitiskas aktivitātes Latvijā, 
piemēram, darbu par latviešu valo-
das valstiskās prioritātes saglabāšanu 
2012. g. referendumā, aktīvi paužot 
patieso Latvijas vēsturi par pag. gs. 
kariem ārzemju vēstniecībām Latvi-
jā, pareizu Latvijas vēstures materiā-
lu piegādāšanu skolām Latvijā, darbu 
Saeimā par leģionāru atzīšanu par brī-
vības cīnītājiem u.tml. ASV, Kanādas 
un Vācijas DV Zemju valdes visumā 
pauž, ka šī nacionālā darbība nav DV 
Centrālās Valdes uzdevums, bet gan 
DV Latvijā atbildība un PBLA pienā-
kums.

DV Austrālijas Valde uzskata, ka 
Latvijas Valsts ir un paliek kā latvis-
kuma kodols un spēka avots tautie-
šiem Latvijā un citās zemēs, un ka 
Latvijas Valsts šodien ir garants lat-
viešu tautas nacionālās identitātes, 
kultūras un valodas saglabāšanai. 
Daugavas Vanagu darbībai tādēļ ir 
jābūt virzītai uz šā mērķa sasniegša-

nu un nodrošināšanu. Tas, saprotams, 
neizslēdz vietējo pašpalīdzības un 
latviskuma saglabāšanas pasākumu 
vēlamību mītnes zemēs, bet par or-
ganizācijas galveno mērķi saskata 
darbu par latviešu tautas gaišāku 
nākotni un nacionālās identitātes 
saglabāšanu. Austrālijas DV darbī-
bas mērķis tātad ir: darbība ārzemēs 
veltīta Latvijas un latviešu tautas 
labā.

DV Austrālijas Valde pieņem, ka 
pareizi pārstāv savu biedru viedokli, 
jo tāds tas ir izkristalizējies pēdējā 
Austrālijas DV Delegātu sapulcē Pertā 
2013. g. martā, gan arī agrākās Dele-
gātu sapulcēs. Arī Austrālijas DV Zie-
dojumu akcija raksturo šo viedokli: ⅔ 
līdz ¾ līdzekļu tiek veltīti nacionāliem 
pasākumiem un palīdzībai Latvijā, bet 
pārējais – jaunatnes latviskai izglītībai 
Austrālijā.

Jānis Priedkalns
DV Austrālijas Valdes priekšsēdis

2013. g. augustā

DV nākotne
Turpinājums no 3. lpp.
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arī ēdāja vēderu. Ievēroju, ka stipri izmainījušās ir piparkūku 
sirdis – tās ir ne tikai izaugušas, bet arī stipri apaugušas.

No piena produktiem nogaršoju tikai smiltsērkšķu sal-
dējumu. Un te nu noteikti gribu uzteikt vietējos ražotājus – 
bija vairāki stendi ar smiltsērkšķu produkciju visdažādā-
kajos variantos, galvenokārt – sula un džemi. Vēl tagad 
skaišos uz sevi, ka nenopirku smiltsērkšķu sulu! Tāpat pie 
veselīgiem produktiem pieder arī cidoniju izstrādājumi. Ci-
doniju sukādes dod lielisku iespēju izšķobīties – nomēģinā-
ju, efektīgi skābas un ļoti gardas!

Uz krietnu laiku iekritu pie biteniekiem, pie neskaitā-
majām medus burciņām, kas saulē spīdēja kā dažādu no-
krāsu dzintars. Latvijas Biškopības biedrība (viņu sēdeklis 
ir Jelgavā) bija ļoti veiksmīgi organizējusi savus reklāmas 
stendus ar praktiskām nodarbēm: gan sveču tīšanu, gan lie-
lās centrifūgas darbināšanu, gan medus rāmīšu izcilāšanu 
stropā (tas gan bija tāds izklaides moments, ar dravnieka 
tīkla masku galvā – priekš fotografēšanās). Beidzot nogar-
šoju latvāņu medu (nav indīgs, lai gan latvāņi tādi ir). Tas 
ir biezs, it kā mazliet kristālisks un diezgan stiprs, tāpat kā 
viršu medus kož kaklā.

Izstaigāju visu parku, lai apskatītu amatnieku ražoju-
mus. Pārsvarā tipiskā gadatirgus prece, tikai ievēroju, ka 
pie koka izstrādājumiem bieži izmanto Latvijas kartes kon-
tūras, laikam tāpat kā agrāk auseklīšus. Mazs darvas pi-
liens bija vienubrīd izteiktā naftalīna smaka no kaut kādām 
tekstilijām, nemēģināju pat noskaidrot, gan jau izvēdinājās.

Šīs vasaras jaunievedums (Jelgava kā ceturtā pilsēta) 
Lauki ienāk pilsētā – ļoti ceru, ka nākošgad piedzīvos iz-
maiņas. Doma it kā loģiska, iepazīstināt pilsētniekus ar 
mājlopiem. Redzot to, ko es redzēju, uzskatu, ka nav liet-
derīgi un pareizi vest tos nedaudzos mājlopus uz pilsētu, 
pakļaut viņus tādam stresam. Manuprāt, ir jāizdomā kā 
pilsētniekus nogādāt laukos, lai viņi aiziet līdz ganībām 
vai kūtij basām kājām vai gumijniekos, tas atkarībā no ga-
dalaika, un arī lopiņu viņi redzēs pavisam citādu, nevis kā 
tagad – trīcošu aitu aizgalda stūrī vai raibos sivēnus rokam 
akmeņainu zemi. Tiem, kas ir redzējuši vairāk par nīlzirgu 
Zoodārzā, ir savādi skatīties uz aplociņu uzrakstiem: govs, 
kaza, aita... Tiesa, lauki pilsētā iebrauca arī ar dižiem liel-
riteņu traktoriem, kuru spožajos sānos varēja spoguļoties.

Tālāk devos uz Lielupes krasta Promenādi, kur XI rei-
zi notika Piena paku regate. Piena pakas deva RASA, un 
tās izmantoja saviem peldrīkiem 40 pieteiktās komandas. 
Daudzas piedalījās atkārtoti; izskatījās, ka pieredzei ir lie-
la nozīme. Laicīgi tika savesti peldrīki, krastā tika veikti 
pēdējie komplektēšanas  un dekorēšanas darbi. Kā skudras 
abos krastos tecēja skatītāju straumes, starta brīdī jau zaļu 
zāli neredzēja, interese milzīga. Tagad es saprotu, kāpēc!

Pirms starta katra komanda prezentēja savu lolojumu, 
reizēm norādot, ka viņu mērķis ir šovs nevis ātrums. Izdo-
ma – apbrīnojama! Tāpat, kā apbrīnojami bija tas, ka šīs 
plostveidīgās būves turējās virs ūdens.

Komandas sadalīja divās daļās, vajadzēja ieņemt vietas 
pie starta bojām vienā līnijā, tad pa straumei, bet šoreiz pret 
vēju nokļūt līdz tiltam pie Jelgavas pils un beigās atkal ar 
startu doties atpakaļ, bet šoreiz jau ar ātruma rezultātu. In-
teresants skats bija kā peldrīkus nolaida ūdenī; nesa, stūma, 
cēla, paši dalībnieki līdz jostas vietai ūdenī.

Un tad jau viss 
notika – pirms 
starta izskatījās, 
ka Lielupe ir par 
šauru. Daži aiz-
peldēja uz otru 
pusi, vēlāk iz-
rādījās, tā bija 
ieplānots. Tēr-
pi – unikāli, tāpat 
kā plosti – bija 
gan ķīniešu laiva, 

zemūdene, gaismas pils, prezidenta pils un daudz kas cits, 
kam nosaukumu varēja dot tikai dalībnieki.

Pēc starta, skatītāju uzmundrināti, lielākā daļa laivotāju 
virzījās uz tilta pusi, dažus kā magnēts pievilka otrs krasts, 
un tur viņi arī palika, bet labu gabalu no starta vietas uz 
otru pusi sākās notikumi... sāka degt Rīgas pils, vispirms 
balti dūmi, tad jau atklāta liesma un melni grandiozi dūmi, 
ugunsdzēsēju plosts varonīgi dzēsa, dzēsa, bet viss nodega 
un dalībnieki aizpeldēja krastā jeb sasēdās pie glābējiem. 
Ļoti ceru, ka viņi saņēma pirmo vietu nominācijā – priekš-
nesums.

Bet laiks skrien vēja spārniem, un man nācās skriet uz 
vilcienu. Uz tilta dzirdēju, ka trešo vietu ātrumbraucienā ie-
guva mani favorīti 14. numurs. Tā skriešana jau bija tāda 
visai nosacīta, jo cilvēku bija ļoti daudz abos krastos un uz 
tilta. Interesanti pavadīta diena ar sauli un gubu mākoņiem, 
pozitīvām emocijām. Paldies jelgavnieki! Gaidīšu XII regati!

Piena paku regates fans,
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Medus maize & piena paku...
Turpinājums no 1. lpp.

„Garākā sviestmaize“ no Jelgavas Amatu vidusskolas un 
pavārmeistara Bruno Šaperona (Francija).
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Mani favorīti Nr.14 – saliņa ar ābeli un mori, 3. vietas ie-
guvēji ātrumbraucienā.
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Nopietns brīdis; līdz tiltam vēl tālu.
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Latvijas latvāņu medus.
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Sestdien notiks Seno ugunskuru nakts
Simbolizē apņemšanos rūpēties par Baltijas jūru

Alfrēds Gulāns aizsaulē
1927. g. 3. jūl. – 2103. g. 4. aug.

Otrdien, šī gada 6. augustā Pertas 
latviešu sabiedrību sasniedza bēdu 
vēsts, ka svētdien, 4. augustā miris 
Alfrēds Gulāns. Kaut gan Alfrēds par 
savu veselību nebija žēlojies, tomēr 
bērni ģimenē zināja, ka viņa veselība 
stipri klibo jau ilgāku laiku, un bei-
gās arī viņa sirds apstāja pukstēt. Tā 
12. augustā pie apmākušām debesīm 
Karakatas kapsētā liekās, ka visa Per-
tas latviešu sabiedrība bija sapulcēju-
sies viņu pavadīt, viņam pateikties un 
aizvadīt viņu aizsaulē.

Dzimis 1927. g. 3. jūlijā Valmieras 
apr. Ternejas pag. Rijās lauksaimnie-
ka, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalīb-
nieka, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera 
Induļa Gulāna ģimenē. Skolas gaitas 
sācis Rāmnieku pamatskolā un turpi-
nājis Rūjienas vidusskolā, bet to ne-
nobeidz, jo ar tēva pāragro nodevības 
seku nāvi, Alfrēdam nu ir jāpalīdz mā-
tei ar darbiem saimniecībā.

1944. g. augustā Alfrēds tiek ie-
saukts gaisa izpalīgos un jau iesauk-
šanas vietā Rīgā, Mazā Nometņu ielā 
viņš piedzīvo krievu uzlidojumu, kurā 
tika nogalināti daudzi jauniesauktie 
zēni. Seko gaisa izpalīgu apmācības 

Egeras lidostā, Čehoslovākijā. Šeit Al-
frēds ļoti nopietni saslimst un ilgāku 
laiku ārstējas kara slimnīcā.

Pēc atveseļošanās viņš tiek ieda-
līts gaisa spēku izpalīgu vienībā, kuru 
formē tanku apkarošanai Kurzemē. 
Tomēr 1945. g. 5. maijā, ceļā uz sapul-
cēšanās vietu Minhenē pie Pilzenes 
pilsētas viņa vienību pārsteidz ame-
rikāņu karspēka vienība. Seko gūsta 
nometne, bet jau 16. maijā Alfrēds ir 
viens no laimīgajiem 13 citiem zēniem, 
kurus nosūta uz Nirnbergu un no gūs-
ta tūlīt atbrīvo. Nu Alfrēdam seko DP 
bēgļu dzīve Veisenburgas nometnē un 
dienests amerikāņu transporta vienībā 
Nirnbergā, kur viņš pārvadā amerikā-
ņu virsniekus, kuri ir iesaistīti vācu 
kara noziedznieku prāvā.

Kad Alfrēds redz, ka Vācijā uz pa-
stāvīgu dzīvi palikšana nav, viņš pie-
sakās izceļot uz Austrāliju, un 1949. g. 
22. jūnijā Frīmantles (Fremantles) 
ostā, Rietumaustrālijā Alfrēds nokāpj 
no kuģa Goja (Goya). Seko līguma 
darbs mežā zāģētavā, zāģējot milzu 
kokus. Pēc līguma beigšanās atgrie-
žoties Pertā, vakaros mācoties angļu 
valodu un apmeklējot Pertas Tehnisko 
koledžu, Alfrēds iegūst automehāniķa 
kvalifikācijas. Pēc vairāku gadu darba 
International Harvester Co., viņš drīz 
vien uzsāk pats savu remontdarbnīcu, 
kur nostrādā līdz aiziešanai pensijā. 
Alfrēds bija vienmēr gatavs izpalī-
dzēt un salabot daudz Pertas latviešu 
spēkratus.

Alfrēds Gulāns bija labi pazīstams 
kā liels dziesmu mīļotājs, un jau meža 
darbu laikā viņš dziedāja vīru korī, bet 
atnākot uz Pertu, drīz iesāk dziedāt 
gan jauktā, gan vīru korī, ko viņš tur-

pināja līdz šai dienai.
Alfrēda palīdzīgā roka ir bijusi 

vienmēr jūtama visos Pertas latviešu 
sarīkojumos: gan visās Pertā rīkotajās 
Kultūras Dienās, gan Daugavas Vana-
gu un citos Pertas latviešu organizāciju 
sarīkojumos. Skatuves dekorējums ir 
parasti Alfrēda mākslas izgudrojums, 
un viņa ar saviem palīgiem uzstādīts.

Viņš bija aktīvs strādnieks Palīdzi 
Latvijai slimnīcu palīdzībai Latvijā 
akcijā un bija arī Latviešu Biedrības 
Rietumaustrālijā ilggadīgs biedrs. 
Diemžēl nesen viņš zaudēja savu dzī-
vesbiedri Loniju, ar kuru viņi bija iz-
audzinājuši divas meitas un dēlu. Nu 
visi bērni ir izprecēti un audzina savus 
bērnus. Alfrēda znots Ilmārs Rudaks 
ir DV Pertas nodaļas valdes priekš-
sēdis. Alfrēds bija DV Pertas nodaļas 
informācijas daļas vadītājs. Par nopel-
niem DV organizācijas mērķu sekmē-
šanā Alfrēds Gulāns bija apbalvots ar 
Austrālijas un Centrālās valdes atzinī-
bas rakstiem un ar DV augstāko apbal-
vojumu – krūšu nozīmi zeltā.

Latvijas goda konsuls Pertā, DV 
Pertas nodaļas valde, vanagi un vana-
dzes, Latviešu Biedrība Rietumaustrā-
lijā un visa Pertas latviešu saime Tev 
saka paldies par visām tām stundām, 
ko Tu ziedoji mūsu Pertas latviešu ko-
pienai! Mēs izsakām Tev paldies par 
to, ka Tu ziedoji savu jaunību un savu 
dzīvi cīņā par Latvijas un latviešu tau-
tas brīvību, tās okupācijas un ciešanu 
laikā. Alfiņ, mēs no Tevis atvadāmies 
un solam, ka Pertā Tavi darbi vēl ilgi, 
ilgi būs pieminēti. Dusi saldi, Latvijas 
dēls!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Jau sestdien, 31. augustā, Rīgā, 
Vakarbuļļu pludmalē un Latvijas 
piejūras pašvaldībās notiks Seno 
ugunskuru nakts. Saulrieta laikā 
plkst. 21.30 Baltijas jūras krastā ik-
viens tiek aicināts iedegt ugunskuru, 
simbolizējot apņemšanos rūpēties par 
Baltijas jūru un vienlaicīgi atvadīties 
no vasaras.

Rīgā Seno ugunskuru nakts pasā-
kums norisināsies Vakarbuļļu plud-
malē. Jau plkst. 20.00 notiks dzejas 
lasījumi pie jūras. Dzeju, meditatīvas 
pārdomas kopā ar DJ Monstu izteiks 
dzejnieki Artūrs Punte, Inga Gaile, 
Sergejs Timofejevs un Kārlis Vērdiņš, 
savukārt no plkst. 21.00 DJ Monsta 
(elektronika), Toms Poišs (kontrabass), 
Mikus Čavarts (perkusijas) un Biruta 
Ozoliņa (kokle, vokāls) sniegs brīv-
dabas bezmaksas koncertu. Savukārt 

Galleria Rīga cienās ar siltajiem dzē-
rieniem.

Vakarbuļļu pludmalē aicināti visi 
interesenti, lai svinētu Seno ugunsku-
ru nakti, parādītu piejūras tautu vieno-
tību un atgādinātu par mūsu vēsturi un 
kultūras mantojumu. Uz Vakarbuļļu 
pludmali kursē 3. un 36. maršruta au-
tobuss (pietura Pludmale). Pasākums, 
kā arī auto un velo novietne pasākuma 
laikā būs bezmaksas.

Seno ugunskuru nakts visās val-
stīs ap Baltijas jūru notiks vienlaicīgi. 
Latvijā akcijas norisi koordinē nodi-
binājums Rīga 2014, Eiropas kultūras 
galvaspilsētas gada rīkotāji.

Pie ugunskuriem cilvēki aicinā-
ti izteikt savus solījumus jūrai, lasīt 
dzeju, dziedāt, iet rotaļās vai vien-
kārši vērot ugunskuru un jūru. Lai 
katrs ugunskurs būtu redzams starp 

citām Latvijas piejūras pašvaldībām 
un Baltijas jūras valstīm, ikviens savu 
ugunskura vietu var atzīmēt virtuālā 
kartē www.ancientlights.eu/.

Seno ugunskuru nakts tradīcija 
atdzima 1992. gadā Somijas pilsētā 
Turku, kas drīz vien guva lielu atsau-
cību arī citās Baltijas jūras valstīs – 
Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā, Polijā u.c. 
Turpinot divu Eiropas kultūras gal-
vaspilsētu – Turku 2011 (Somija) un 
Tallinas 2011 (Igaunija) – aizsākto, arī 
nodibinājums Rīga 2014 aicina ikvie-
nu Latvijas iedzīvotāju pievienoties 
šai akcijai. Latvijā šī akcija jau vairāk 
nekā desmit gadus tiek atzīmēta Rojā 
un Pāvilostā.

Mārtiņš Drēģeris
Nodibinājuma Rīga 2014

Sabiedrisko attiecību 
programmas vadītājs
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Adelaidē
Sestdien, 31. aug., plkst. 14.00 
DV kino klubiņš izrāda Ilzes Bur-
kovskas-Jacobsenas filmu Bekons, 
sviests un mana mamma. Filmas il-
gums 52 minūtes. Visi laipni gaidīti.
Pirmdien, 2. sept., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanadžu informatīvā pilnsa-
pulce, tad ik mēneša sapulce. Pēc sa-
pulces aicinām visas vanadzes svinēt 
kopas 61. gadasvētkus.
Sestdien, 7. sept., plkst. 10.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Tālavā. Vienspēles.
Svētdien, 8. sept., plkst. 9.00 Dienvid-
austrālijas Atklātās novusa meistarsa-
cīkstes Tālavā. Dubultspēles.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 1. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. 15. svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 15. sept., plkst. 11.00 
17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Dievkalpojums bez dievgalda.

Brisbanē
Sestdien, 31. aug., plkst. 13.00 Zupas 
pusdienas Daugavas Vanadžu sarīko-
jumā Latviešu namā. Izvēle no dažā-
dām zupām. $15 maksa ieskait zupu, 
kūkas un kafiju. Pēc tam video: Dzies-
musvētku 1. daļa.
Sestdien, 7. sept., plkst. 11.30 Latvie-
šu namā Latvijas populārās aktrises 

Zanes Daudziņas viesizrāde Aivas 
Birbeles lugā Tāda es esmu. Komiski 
nopietns mēģinājums celt latviešu sie-
vietes pašapziņu. Tajā stāsta par to, ka 
lielu daļu ikdienas enerģijas latviešu 
sievietes patērē sava ārējā izskata kop-
šanai. Nereti aiz šī ārējā slāņa sieviete 
aizmirst savu patieso vērtību. Sievie-
te ir labākais, kas Latvijā ir – to jums 
izrādē atgādinās aktrise Zane Daudzi-
ņa! Rīko LAAJ Teātru nozare. Ieejas 
cena par vienu izrādi: $25, pensionā-
riem $20. Ieejas cena kopā par abām 
izrādēm: $40, pensionāriem $30. Starp 
izrādēm pusdienas – $10. Lūdzu, ie-
priekš pieteikties pie Ingas Česles 
0408 302 506.
Sestdien, 7. sept., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā Latvijas populārā aktiera Viļa 
Daudziņa viesizrāde lugā Vectēvs. 
Tās tekstu uzrakstīja Vilis Daudziņš, 
meklējot savu karā pazudušo vectēvu, 
uzvārdā Savickis. Savos meklējumos 
viņš saticies ar trim Savickiem, kuri 
viņam uzticējuši savas atmiņas, lai arī 
neviens nav bijis viņa vectēvs. Izrādē 
Vilis Daudziņš sniedz trīs monologus 
par Otro pasaules karu, kurus stāsta 
trīs bijušie cīnītāji, katrs ar citu poli-
tisku pārliecību: viens ir bijušais le-
ģionārs; otrs – sarkanais partizāns; tre-
šais – vīrs, kurš karojis gan Sarkanajā, 
gan nacistiskās Vācijas armijā. Vectēvs 
izrādes garums ir ap 3 stundām (2 cē-
lienos). Ieejas cena par vienu izrādi: 
$25, pensionāriem $20. Ieejas cena 

kopā par abām izrādēm: $40, pensio-
nāriem $30. Starp izrādēm pusdienas – 
$10. Vectēvs izrādes starpbrīdī kūkas 
un kafija – $5. Lūdzu, iepriekš pieteik-
ties pie Ingas Česles 0408 302 506.
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunas pie A. un 
I. Lāčiem, 58 Dunrod St., Holland 
Park West.
Svētdien, 8. sept., plkst. 15.00 Bris-
banes Latviešu skoliņa Saules zaķis 
Latviešu namā. (Datumi varētu mainī-
ties – tuvāku informāciju sniedz Vita 
Rieksta 0403 530 982 vai vrieksta@
yahoo.com).
Otrdien, 10. sept., plkst. 10.00 
Brīvļaužu sanāksme Latviešu namā. 
Video: Dziesmu svētku 2. daļa. Rīta 
tēja un pusdienas $15.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 14. sept., plkst. 13.00 Diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes 
baznīcā. Kalpos māc. Kolvins Makfer-
sons.

Kanberā
Trešdien, 28. aug., plkst. 14.00 Im-
manuela zālē, Lyons Latvijas populā-
rā aktiera Viļa Daudziņa viesizrāde 
Viļa Daudziņa lugā Vectēvs. Skaudrs 
un gudrs skatījums uz mūsu dzīvo 
vēsturi. Uzvedums par Otro pasaules 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
29. augusts
Armīns, Vismants. Aiga
1925. SLT aktrise Mirdza Ansule (dz. 
Lāže).
1928. dzejnieks, satīriķis Valdis Ar-
tavs (īstajā vārdā Vladislavs Staunis).
1928. aktrise, režisore Dzintra Riten-
berga.
1938. rakstniece Aina Karele.
1963. politiķis, jurists, LR ekonomi-
kas ministrs (2006.g. 8.apr. – 2006.g. 
7.nov.), LR reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrs (2006.g. 
7.nov. – 2007.g. 19.okt.), LR tieslie-
tu ministrs (2010.g. 3.nov. – 2011.g. 
25.okt.) Aigars Štokenbergs.

30. augusts
Alvis, Jolanta, Samanta
1893. dzejnieks Eduards Tūters.
1988. tenisists Ernests Gulbis.

31. augusts
Vilma, Aigars
1838. dzejnieks Jēkabs Pilsātnieks.
1913. publicists Ignats Blaževičs.
1947. zobārsts, sabiedrisks darbinieks 

Austrālijā, Latvijas goda konsuls Valdis 
Tomanis.
1958. Latviešu katoļu kultūras centrs 
Kanādā tiek pārdēvēts par Kanādas 
Latviešu katoļu apvienību.
1978. latv. basketbolists Sandis Valters.
1993. Krievijas armija atstāja Lietuvu.

1. septembris
Ilmārs, Iluta, Austrums
Pasaules miera diena; Zinību diena 
Latvijā
1918. teātra un literatūras kritiķis Juris 
Pabērzs (pseid. A. Kalns, Kārlis Kļava).
1925. publicists, žurnālists, ilggadējs 
AL līdzstrādnieks, sporta nodaļas re-
daktors Gunārs Bērzzariņš.
1928. žurnālists, publicists, tulkotājs 
Franks Gordons.
1938. tulkotāja, dzejniece Solveiga 
Elsberga.
1944. Latvijas Centrālās padomes 
(LCP) vadītājus K. Čaksti, Br. Kalni-
ņu, L. Sēju iesloga Salaspils koncen-
trācijas nometnē.
1983. Korejas pasažieru lidmašīnu pēc 
ielidošanas PSRS gaisa telpā notrie-

ca padomju iznīcinātājlidmašīna; visi 
269 cilvēki gāja bojā.

2. septembris
Elīza, Lizete, Zete
1853. baltvācu ķīmiķis Vilhelms Ost-
valds.

3. septembris
Berta, Bella
1917. Pirmais pasaules karš: Vācijas 
spēki ieņēma Rīgu.
1926. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Jūlijs Kūlnieks.
1942. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā, laikraksta Latvietis korespondente 
Gunta Rudzīte.

4. septembris
Dzintra, Dzintara, Dzintars
1877. Tautsaimnieks, politiķis, valsts 
un sabiedrisks darbinieks. bijušais 
Latvijas Valsts Ministru un Latvijas 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 
1928. rakstniece Benita Veisberga.
1983. latviešu basketbolists Armands 
Šķēle.  ■
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Lata kurss
Latvijas Bankas kurss 28. augustā.
1 EUR = 0,702804 (piesaistes kurss)
1 AUD = 0,4710
1 GBP = 0,8190

1 NZD = 0,4110
1 USD = 0,5250

karu un tā joprojām dzīvo saistību 
ar mūsdienām. Leģionāra, partizāna 
stāsti; pretrunīgi viedokļi, cilvēciskā 
ietērpā. Rīko LAAJ Teātru nozare. Bi-
ļešu cena: pilnā $25.00; pensionāriem 
$20.00.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 30. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 31. aug., plkst. 10.00 Radio 
3ZZZ pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 31. aug., plkst. 15.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības sarīkojumā, 
Latviešu nama Lielajā zālē Jaunatnes 
muzikālā pēcpusdiena. Interesentus 
lūdzam pieteikties pie Ivetas Laines, 
tālr. 9876 1448.
Otrdien, 3. sept., plkst. 18.00 – 20.00 
izstādes The Door in the Dark atklāša-
na RMIT Gallery, 344 Swanston St., 
Melbourne. Izstādē piedalās Kallena 
Kučera. Atklāšanā runās The Hon Jeff 
Kennett AC.
Trešdien, 4. sept., – 19. okt. izstāde 
The Door in the Dark RMIT Gallery, 
344 Swanston St., Melbourne. Izstādē 
piedalās Kallena Kučera.
Sestdien, 7. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas / Tēva diena DV mītnē.
Svētdien, 8. sept., plkst. 14.00 MLB 
sarīkojums Latviešu nama mazajā 
zālē: Imanta Ziedoņa piemiņas pēc-
pusdiena. Visi laipni aicināti!
Otrdien, 10. sept., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Svētdien, 15. sept., plkst. 13.00 Pava-
sara sarīkojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 15. sept., plkst. 14.00 Kino 
klubiņš Latviešu namā. Kafejnīcā no 
plkst. 13.30 garda zupa un garšīgs 
saldais ēdiens. Plkst. 14.00 režisores 
Ilzes Šņores 2013. g. dokumentālā fil-
ma Dziesmu svētki – tautas kustība. 
Aptuvenais filmas garums 35 minūtes. 
Plkst. 15.00 Egīla Zariņa, Ilzes Jakov-
ļevas un Ilgoņa Lindes 2013. g. doku-
mentālā filma Latvietim būt? Ieejas 
biļetes cena: Viena filma – $10. Ieeja 
uz abām filmām kopā – $15. Daugavas 
skolas skolniekiem ieeja brīva. Visi ie-
nākumi ir ziedojums Latviešu namam 
(MLNK). Izrādes rīko Latviešu nams.
 
Melburnas ev. lut. latv. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 1. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 15. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 15. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 8. sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu biedrības Rietumaustrālijā gada 
pilnsapulce DV kluba telpās.

Svētdien, 8. sept., plkst. 13.00 DV 
klubā zupas pēcpusdienu ar filmu par 
š.g. Dziesmu svētkiem Rīgā. Ieeja $10.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 1. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 15. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 31. aug., plkst. 15.00 Lat-
viešu namā Latvijas populārās aktri-
ses Zanes Daudziņas viesizrāde Aivas 
Birbeles lugā Tāda es esmu. Komiski 
nopietns mēģinājums celt latviešu 
sievietes pašapziņu. Absolūti atklāts 
latviešu sievietes miesas stāsts. Rīko 
LAAJ Teātru nozare. Biļešu cena: pil-
nā $25.00; pensionāriem $20.00.
Svētdien, 1. sept., plkst. 13.00 Lat-
viešu namā Latvijas populārā aktiera 
Viļa Daudziņa viesizrāde Viļa Dau-
dziņa lugā Vectēvs. Skaudrs un gudrs 
skatījums uz mūsu dzīvo vēsturi. Uz-
vedums par Otro pasaules karu un tā 
joprojām dzīvo saistību ar mūsdienām. 
Leģionāra, partizāna stāsti; pretrunī-
gi viedokļi, cilvēciskā ietērpā. Rīko 
LAAJ Teātru nozare. Biļešu cena: pil-
nā $25.00; pensionāriem $20.00.
Ceturtdien, 5. sept., plkst. 12.00 sa-
iets un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Piektdien, 13. sept., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. Kafejnīca 
atvērta no plkst. 11.00. Pirmā daļā ska-
tīsimies Dziesmusvētku Noslēguma 
koncerta beigu daļu, apm., 60 min. 
garumā. Dziedot koncerta beigās, re-
dzami ir arī divi sidnejieši. Otrā daļā 
skatīsimies Latvijas Okupācijas Mu-
zeja DVD  Kūjenieks Jānis Pūķis, 
kuru ar tēvu un māti izsūtīja uz Sibīri-
ju 1941. gada 14. jūnijā. DVD garums 
60 minūtes.
Svētdien, 15. sept., plkst. 13.00 Bri-
gitas Voitkusas referāts Demence un 
alcheimers. SLB Dāmu kopas sarīko-
jums. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$6.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 1. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 8. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.
Svētdien, 8. sept., plkst. 10.00 – 16.00 
Zelta piekrastes Daudzkultūru festi-
vāls Evandale Parklands. Autostāvvie-
tas un ieeja bezmaksas.

Latvijā
Trešdien, 28. aug., plkst. 11.00 jau-
niešu kora Balsis bezmaksas koncerts 
Dunavas Svētā Jāzepa Romas katoļu 
baznīcā.
Trešdien, 28. aug., plkst. 16.00 jau-
niešu kora Balsis bezmaksas koncerts 
pie Jersikas pamatskolas.
Līdz 29. aug. Latvijas Universitāte 
Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības 
ielā 10 vari aplūkot izstādi Dziesmu 
pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: 
Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos.
Sestdien, 31. aug., Seno ugunskuru 
nakts, kad saulrieta laikā Baltijas jū-
ras krastā ikviens tiek aicināts iedegt 
ugunskuru, simbolizējot apņemšanos 
rūpēties par Baltijas jūru un vien-
laicīgi atvadīties no vasaras. (www.
riga2014.org).
Svētdien, 1. sept., plkst. 11.00 – 13.30 
Baltā stunda – kristīgā dzeja visu kon-
fesiju autoru izpildījumā – Liepājas 
Krusta baznīcā, Kr. Valdemāra ielā 7.
Svētdien, 8. sept., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Kalpos 
draudzes mācītājs Klāvs Bērziņš. Visi 
mīļi lūgti un aicināti!
Līdz 8. sept. Rīgas Mākslas telpā 
Dziesmu un deju svētku tautas lietiš-
ķās mākslas izstāde Dziesma top citā-
di.
Līdz 11. sept. Liepājas Muzeja filiālē 
Liepāja Okupāciju režīmos Nacionālā 
vēstures muzeja veidotā izstāde, kas 
veltīta akcijai Baltijas ceļš un citiem 
ar Atmodas procesiem saistītiem no-
tikumiem. Izstādē atspoguļota arī 
1989. gada 23. augusta akcija Baltijas 
ceļš, kad 1,5 miljoni cilvēku Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā sadevās rokās, iz-
veidojot cilvēku ķēdi 600 km garā ceļa 
posmā Tallina – Rīga – Viļņa.
Līdz 28. sept. Rakstniecības un mū-
zikas muzejā apskatāma Pēdējā izstā-
de – desmit Latvijas mākslas klasiķu 
darbi no muzeja krājuma un desmit 
laikmetīgās mākslas versijas par tiem.
Līdz 6. okt. Ilmāra Blumberga perso-
nālizstāde, Es nemiršu  kuras pamatā 
ir autobiogrāfisks materiāls LNMM 
izstāžu zālē Arsenāls.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


