
„1514. Grāmata. 2014“
Starptautiska izstāde „Gaismas pilī“

Šogad Rīgas kultū-
ras dzīve sit augstu vilni, 
un brīžiem pat nevari iz-
šķirties, kam dot priekš-
roku. Rīga 2014 – kultū-
ras galvaspilsēta ir savu 

sūtību attaisnojusi, tā liek cilvēkam 
būt aktīvam, vērtējošam un liek apzi-
nāties, cik milzīgas iespējas un piedā-
vājumi mums tiek doti šogad – unikāli 

koncerti un unikālas izstādes.
Unikāla starptautiska izstāde tika 

atklāta 1. jūlijā – Latvijas Nacionā-
lā bibliotēka kopā ar nodibinājumu 
Rīga 2014 dod iespēju skatītājam re-
dzēt nezūdošas vērtības 1514. Grāma-
ta. 2014.

Uz izstādes atklāšanu ierodas arī 
Latvijas Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš un Austrijas prezidents Heincs 

Fišers ar kundzi. Kopā ar viņiem uzru-
nas saka Andris Vilks – LNB direktors; 
Dr. Johanna Rahingere – Austrijas Na-
cionālās bibliotēkas ģenerāldirektore; 
Dr. Klaudija Fabiana – Eiropas Aka-
dēmisko bibliotēku asociācijas valdes 
pārstāve un Bavārijas Valsts biblio-
tēkas Reto grāmatu nodaļas vadītāja; 

Ziņojumu Saeimai 
par Latvijas nacionālo 
drošību rakstījušas par 
valsts drošību atbildīgas 
personas, nevis Minis-
tru prezidente Laimdota 

Straujuma. Tas ir visskumjākais, jo, 
pirmkārt, jau ziņojuma ievadā Latvija 
nosaukta nevis par ES un NATO da-
lībvalsti, bet par „valsti starp Eiropas 
Savienību un NVS valstīm, ar ku-
rām esam cieši saistīti ekonomiski 
un politiski“ (5. lpp.). Šī ģeopolitiskā 
vīzija dod toni visam ziņojumam.

Otrkārt, par Krievijas politiku 
rakstīts ļoti izvairīgā tonī. Dažās vie-

tās pieminēta Krievijas agresija. Taču 
nekur nav minēta Krimas aneksija 
(kas nosodīta daudzos ES un NATO 
dokumentos). Nekur nav minēta Kri-
mas militārā okupācija (ko tikko arī 
nosodījām EDSO Parlamentu Asamb-
lejā). Tipiskās frāzes ziņojumā par na-
cionālo drošību ir „Krievijas piekoptā 
rīcība Ukrainā“ (7. lpp), „Krievijas 
operācija Krimā“ (8. lpp), „Tādas dar-
bības kā Ukrainā“ (11. lpp), „notikumi 
Krimā“ (30. lpp) un tā tālāk.

Tas īpaši nepārsteidz, jo, treškārt, 
Latvijas vēsturiskajai pieredzei šajā 

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 317 2014. gada 11. jūlijā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ................. 2, 4, 5, 6, 10, 14
Latvijas ziņas .................1, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Latvieši pasaulē ...................3, 6, 10, 12, 15
Redakcijā .............................................................3
Rīga-2014 ................................................1, 9, 13
Aina Gailīte ............................................1, 9, 13
Vineta Poriņa .............................................1, 15
Pēteris Greste ............................................3, 15
Anita Mellupe Šanhajā .............................11
Okupācijas muzejs ......................................12
PBLA ....................................................................14
Datumi ...............................................................15
Sarīkojumi un ziņojumi ............................16
Eiro kurss ...........................................................16

Kad nacionālā drošība 
vairs nav drošība
Vineta Poriņa par Ministru prezidentes ziņojumu
Runa Saeimas debatēs par Ministru prezidentes ziņojumu Saeimai par Latvijas 
nacionālo drošību, 03.07.2014.

„Gaismas pils“ – 
Latvijas Nacionālās 
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Sestdien, 5. jūlijā, 4 
stundu garumā 30 cilvē-
ki no dažādām latviešu 
sabiedrības grupām pul-
cējās kopā, lai noteik-
tu Adelaides Latviešu 

skolas nākotnes vīziju. Lai šis laiks 
neizvērstos tukšā pļāpāšanā, skola 
iesaistīja izglītības lauka profesionā-
ļus – Intu un Juri Skābes, kas lieliski 
realizēja skolas padomes nosprausto 
uzdevumu – dabūt no cilvēkiem ārā 
viņu patiesās domas un iegūt konkrē-
tus rezultātus.

Darbs noritēja darba grupās, lai 
katram dalībniekam būtu iespēja iz-
teikties. Dienas gaitā bija trīs posmi – 
skolas šodienas izvērtējums, tuvākās 
nākotnes ieskicēšana – mēs zīmējām 
skolas reklāmas plakātu 2020. gadam, 
un trešais posms – skolas vīzijas uz-
rakstīšana konkrētos vārdos.

Astoņas darba grupas uzzīmēja 
savu 2020. gada redzējumu, un no 
plakātiem kļuva skaidrs, ka mēs gri-
bam redzēt tādu skolu, kur bērniem 
ir prieks nākt, kurā tiek iekļauti visi, 
kas grib nostiprināt, nest uz priekšu 
vai varbūt tikai sākt apzināties savu 
latvisko identitāti. Latviešu valoda 
būs viens no skolas stūrakmeņiem, 
tāpat kā kultūras, tradīciju un vēs-
tures mācīšana. Nākotnes skolā tiks 
pielietotas modernas mācību metodes 
un tehnoloģijas, atbalstot dažādu lī-
meņu latviešu valodas mācīšanu, kur 
skolotāji domās par katru individuālu 
skolēnu.

Vispopulārākais konferences 
sauklis bija Mūsu skola – jūsu sko-
la! – manuprāt, tas kodolīgi izsaka vēl 
vienu no pamatprincipiem – skolai ir 
un būs ciešas saites ar ģimenēm un sa-
biedrību.

Beigās katra grupa noformulēja 
savu skolas vīziju – ar tām turpinās 
strādāt skolas padome, lai nonāktu pie 
skaista un pabeigta teikuma, kas liktu 
iedegties visām adelaidiešu sirdīm, jo 
mēs gribam, lai skolas vīzija uzrunātu 
katru personiski.

Šī konference izcēlās ar vēl trim 
interesantām lietām; kā pirmo gribas 
minēt angliski runājošo darba grupu, 
kurā bija mūsu skolas austrāļu izcel-
smes vecāki. Mēs viņiem tulkojām no-
tiekošo ar paņēmienu, ko aizguvām no 
K. Barona Čikāgas Latviešu skolas – 
čukstēšanu. Kā izteicās viens no da-
lībniekiem: „Tehnika vēl ir jānoslīpē, 
jo brīžiem bija par daudz tulkošanas, 
brīžiem par maz, bet mēs noteikti sa-
jutāmies iesaistīti.“ Mums tas deva ie-
spēju uzturēt latviešu valodu par kon-
ferences skaļo valodu, bet tajā pašā 
laikā iesaistīt cittautiešus.

Otra lieta, ko gribas atzīmēt, ir pa-
audžu atšķirības – tādām taču ir jābūt! 
Bet nekā – vakar pārskatot plakātus 

un vīzijas es nevarēju atšķirt, kurus 
veidoja mūsu skolas bērnudārznieku 
vecāki un kuri nāca no gudrajām gal-
vām, kas sabiedrībā ir strādājuši kopš 
pagājušā gadsimta 50tiem gadiem. 
Man liekas, ka tas liecina par to, ka 
jaunā paaudze nes uz priekšu iepriek-
šējās paaudzes vērtības un iepriekšējā 
paaudze akceptē to, ka tie jaunie visu 
dara savādāk.

Un trešā lieta arī ir saistīta ar pa-
audzēm; Auseklīša jaunieši pieskatīja 
skolas bērnus, kamēr viņu vecāki strā-
dāja konferencē. Labs turpinājums Jā-
ņos iesāktajai draudzībai!

Izskatās, ka konference ne tikai 
sasniedza savus mērķus, bet ir gājusi 
soli uz priekšu; bez īpašas aicināšanas 
kāds no dalībniekiem sestdienas va-
karā jau ir apkopojis visu redzēto un 
dzirdēto un piedāvā savu versiju, ko 
nododu arī jums, jo man liekas, ka tā 
izsaka lietas būtību:

MŪSU SKOLA – JŪSU SKOLA!
Te mums patīk, šeit tu esi gaidīts.
Pateicoties visas Adelaides latvie-

šu sabiedrības atbalstam un nenogur-
stošajam brīvprātīgo darbam – Ade-
laides Latviešu skola ir un būs vieta, 
kura jums dāvā iespēju:
• dzirdēt, mācīties un lietot latviešu 

valodu mūsdienīgā skolā vienau-
džu un vietējās latviešu sabiedrības 
vidū;

• iepazīties ar latviešu no paaudzes 
paaudzē nodoto vēstures un kultū-
ras mantojumu stundās, bibliotēkā 
ar modernām grāmatām un plaši 
pielietojot mūsdienu tehnoloģijas;

• rast prieku, vērojot vai piedaloties 
skolas un sabiedrības rīkotajos pa-
sākumos;

• atrast un sajust piederību Latvijas 
un vispasaules latviešu sabiedrībai;

• justies gaidītam, vai tu brīvi runā 
latviski, vai tikai sāc mācīties.

Nevari atnākt uz skolu, ieskaipo! 
Mēs tevi gaidām!

Iveta Leitase
Adelaides pamatskolas pārzine

Laikrakstam „Latvietis“

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au

www.laikraksts.com
Editor: Dr. Gunars Nagels

Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $42 par 10 numuriem, 
$82 par 20 numuriem vai $210 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2014.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Skolas konference – ar satraukumu gaidīta
Noslēgusies ar saviļņojumu un gandarījumu par rezultātiem

Skolas konference.
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Pētera Grestes vecā-
ki – Juris un Lois Gres-
tes 2014. gada 2. jūlijā 
Kairas cietumā satika 
savu apcietināto dēlu 
Pēteri pirmo reizi pēc 
tiesas soda sprieduma.

23. jūnija tiesas sēdē tiesnesis pie-
sprieda 7 gadus cietumsodu Austrālijas 
latviešu žurnālistam Pēterim Grestem 
un viņa diviem Al Džazira kolēģiem 
Mohamedam Fahmijam (Mohamed 
Fahmy) un Baheram Mohamedam 
(Baher Mohamed). Baheram piesprie-
da vēl 3 gadus pa virsu par to, ka viņš 
bija paturējis kā suvenīru izlietotu lodi, 
ko bija atradis. Žurnālistus nosodīja par 
„netaisnīgu ziņojumu izplatīšanu“, kas 
„apdraud Ēģiptes valsts drošību“ un 
par sadarbību ar Musulmaņu brālību.

Juris Greste teica, ka tikšanās Pē-
teri cietumā bija ārkārtīgi satraucošs 
pārdzīvojums viņam un Pētera mātei 
Lois, un ka tā bija viena no grūtākajām 
dienām viņu mūžā.(1)

Lois teica, ka kopš tiesas spriedu-
ma Pēteris tika pārvietots uz cietuma 
citu daļu, kur viņš ir kopā vienā telpā 
ar apmēram deviņiem citiem ieslodzī-
tajiem. Apstākļi ir tikai nedaudz labā-
ki nekā 3x4 m kamera, kurā Pēteris ar 
saviem kolēģiem ir bijuši ieslodzīti pē-
dējos 6 mēnešus.

Juris un Lois Greste izvērtēs visas 
tiesiskās un diplomātiskās iespējas, lai 
veicinātu Pētera atbrīvošanu. Ir pare-
dzēta pārsūdzēšanas prāva. Austrā-
lijas, Latvijas un Amerikas valdības 
izteica sašutumu par tiesas lēmumu 
un mudināja, lai Ēģiptes jaunievēlētais 
prezidents Abdels Fata al Sisijs (Abdel 
Fattah al Sisi) atbrīvo žurnālistus. Bet 
Al Sisijs paziņoja, ka viņš neiejauksies 
tiesas spriedumā. Latvijas ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs savā vēstulē 
Ēģiptes ārlietu ministram Same Hasa-
nam Šukrijam (Sameh Hassan Shou-

kry) izteica cerību, ka pārsūdzēšanas 
prāvā pamatīgi izpētīs pierādījumus 
un visus šīs lietas apstākļus.

Visi rietumu žurnālisti un diplo-
māti, kas novēroja prāva pret Pēteri 
Gresti un viņa kolēģiem, piekrīt, ka no 
objektīva viedokļa prokurora pierādī-
jumi nespēja pierādīt apsūdzību pret 
trim žurnālistiem. Tomēr, pilnā tiesas 
telpā, pasaules ziņu aģentūru un piecu 
valstu vēstniekiem klātesot (Austrāli-
jas, Latvijas, Lielbritānijas, Kanādas, 
Nīderlandes), Ēģipte pasludināja bargu 
sodu. Prāvu var saprast kā brīdināju-
mu visiem žurnālistiem un citiem, ka 
Ēģiptes valdībai ir absolūta vara rīko-
ties, kā tā vēlas, neskatoties uz to, ko 
domā rietuma valstis.(2) 

Potenciāli pozitīvs notikums ir tas, 
ka bijušais Anglijas premjerministrs 
Tonijs Blērs (Tony Blair) darbosies kā 
Ēģiptes prezidenta padomdevējs sa-
karā ar Ēģiptes attiecībām ar rietumu 
valstīm. Pētera brālis Andrejs intervijā 
lūdza, lai Tonijs Blērs izmanto savas at-
tiecības ar prezidentu al Sisiju un veici-
na Pētera un viņa kolēģu atbrīvošanu.(3)

Vai Blērs un citi rietumu diplomāti 
spēs ietekmēt al Sisiju? Pašlaik liekas, 
ka Ēģiptei ir svarīgāk izpatikt Saūda 
Arābijai nekā rietuma valstīm, jo Saū-
da Arābija atbalsta Ēģipti finansiāli 
(daudz vairāk nekā ASV) un ir arī stin-
gri noskaņota pret Musulmaņu brālī-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas valsts ofi-

ciālais skatījums uz 
nacionālo drošību ir 
publicēts – 92 lappušu 
garš – un īso versiju Sa-
eimā nolasīja Ministru 

prezidente Laimdota Straujuma.
Reakciju uz šo dokumentu nav 

bijusi vienmēr pozitīva, Zaļo un Zem-
nieku savienības deputātam Kārlim 
Seržantam pat salīdzinot to ar vecmā-
miņas pasaku mazbērniem.

Dokumentā ir dažas dīvainības – 
„Latvija ir valsts starp Eiropas Savienī-
bu un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības 
valstīm, ar kurām esam cieši saistīti 
ekonomiski un politiski“. Ja ar šo ir do-
māts, ka Latvija kā ES robežvalsts at-
rodas tieši blakus NVS valstīm, tad var 
ar tieši to pašu loģiku teikt, ka Krievija 
ir valsts starp NVS valstīm un ES.

Šī simetrija bieži tiek aizmirsta, 
kad runājam par bruņoto spēku izvie-
tojumu. Ja Krievija ir pēdējos 18 mēne-
šos pārbūvējusi militāru bāzi Ostrovā, 
32 km no Vecumu pagasta, un tur ir 
novietojusi 15. armijas aviācijas brigā-
di ar 100 jauniem cīņas helikopteriem, 
ieskaitot vienu eskadronu ar uzbruku-
ma helikopteriem Mi-28N Nakts med-
nieks un vienu eskadronu ar uzbruku-
ma helikopteriem Ka-52 Aligators, tad 
nav grūti iedomāties Krievijas reak-
ciju, ja Latvija iekārtoto līdzīgu bāzi 
ar 100 NATO helikopteriem Balvos, 
līdzīgā attālumā no Krievijas robežas.

Krievu helikopteri spēj sasniegt 
Rīgu, apmēram, stundas laikā. Trešais 
Ostrovā bāzētais eskadrons sastāv no 
transporta helikopteriem. Ir paredzēti 
vēl papildus divi eskadroni Ostrovā.

Ir zināma ironija, ka šī draudīgā 
bāzē atrodas gandrīz tieši tai vietā, 
kur 1944. gada 16. martā abas latvie-
šu leģiona divīzijas apvienojās kopīgā 
kauja pret Sarkanarmiju.

Drošības dokumentā minētais, ka 
„Latviju apmeklēja ārvalstu ortodok-
sālā islāma misionāri...“ vedina uz 
domu, ka autoriem nav skaidrības par 
islāma daudzveidību. Tālāk, tomēr, 
vairs nav minēts „ortodoksālais“ is-
lāms, bet gan „radikālā islāma inter-
pretācija“.

Dokuments deklarē, ka „informa-
tīvais karš ir kļuvis par daļu no Krie-
vijas militārās stratēģijas gan iekšpoli-
tiski, gan ārpolitiski“. Te gan jāpiebilst, 
ka informatīvais karš jau sen ir Maska-
vas arsenālā, jo, piemēram, kāpēc citā-
di bija jārīko viltus Saeimas vēlēšanas 
okupētā Latvijā 1940. gadā. Kāpēc 
Staļina paraugprāvas 1930. gados?

Tas nozīmē, ka vēl jo vairāk jāat-
balsta iestādes Latvijā, kuras nodar-
bojas ar propagandas neitralizēšanu 
un patieso faktu – gan šodienas, gan 
vēsturisko izplatīšanu.

GN

Mīļi sveicieni 
Inārai Zemītei 
80. dzimšanas 
dienā!

Pēteris Greste
Emocionālā tikšanās ar vecākiem

Lois un Juris Greste preses konferencē.
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Kas tos Jāņus ielīgoja? Mūsu pašu ciema ļaudis… Tie 
nāca no Brisbanes un apkārtnes Zelta un Saules piekras-
tēm: lieli, mazi, veci, jauni, uzklausot Brisbanes Latviešu 
skoliņas un latviešu nama saimnieka, Saule Ltd, aicināju-
mu 21. jūnija pēcpusdienā tikies latviešu namā, lai godam 
Jāņus ielīgotu.

Pirmie gani… tā sauksim latviešu skolas skolniekus ar 
draudziņiem un palīgiem, kuri nāca pirmie, pārsteidzoši 
lielā skaitā, savu dziesmu dziedādami, savu uzstāšanos no-
beidzot ar divām dejām... Sudmaliņām un Šurp, Jāņa bērni, 
publikai dziedot līdzi. 

Tad arāji… Ja arāji bija seno laiku svarīgākā darba darī-
tāji, maizītes audzētāji, tad mūslaiku Jāņu svinēšanai muzi-
cētāji, dziesmu un deju vadītāji, ir gandrīz tikpat nepiecie-
šami. Jāņu bērnus dziedāt iedrošināja Jasmīnas un Valdas 
spēcīgās balsis, un kā dziedātājiem, tā dejotājiem brašu 
pavadījumu sagādāja Dans Bendrups ar milzīgas, misiņa 
tubas cēlo balsi saliedējot klavieres un divus akordeonus 
vienā skanīgā ansamblī. Kas par skatu! Kas par skaņu! Pal-
dies dziesmu dziedātājām. Paldies Danam, Ancei, Stephe-

Daugavas skola 
kopā ar Gaidu un Skau-
tu vienībām, radiem un 
draugiem jau daudzus 
gadus svin kopīgos Jā-
ņus gaidu un skautu īpa-
šumā Tērvetē, netālu no 

Kilmoras pie Melburnas.
Tāpat arī šogad, 21. jūnijā, bet 

apkārtne šoreiz bija strauji citādāka. 
Vasaras ugunsgrēku sekas – viss Tēr-
vetes mežs bija izdedzis melns, un bija 
dīvaina sajūta izdegušajos Austrālijas 
eikaliptu mežos svinēt Latvijas vasa-
ras saulgriežus. Bez tam vēl visu laiku 
maigi lija. Izglābtā saimniecības ēka 
bija bagātīgi izpušķota daudz un da-
žādām Jāņu zālēm, un īpaši pievilcīga 
bija tās siltā malkas krāsniņa.

Bija sanākuši pulka Jāņu bērnu, 
kas lūdzās Jāņu sētā un iekšā tika ti-
kai pēc mīklu atrisināšanas. Pie lielā 
ugunskura notika dziedāšana, ciemiņu 
pacienāšana ar alu un sieru un rotaļas. 
It sevišķi daudz šogad likās bija ļoti 
jaunie Jāņu bērni, un prieks bija skatī-
ties, kā visi gāja līdzi gan vieglajās, gan 
grūtākajās rotaļās. Tikai galīgi izmir-
kuši ciemiņi gāja istabā uz pusdienām.

Istabā turpinājās līgošana ar dzies-
mām no grupas Starpspēle (V. Bren-
ners, L. Lauriņa, R. Cīrule un A. Lau-
cis). Sajūta siltajā istabā bija draudzīga 
un mīlīga. Kamēr daži ilgāk pasēdēja 
istabā, tikmēr jaunie jau atkal ārā pie 
ugunskura, kur dūšīgi, ugunij pāri le-
cot, aizbiedēja ļaunos garus. Notika 
arī puišu un meitu apdziedāšanās, un 
turpinājās kopīgā dziedāšana. Svētki 

beidzās ar kafiju un kūkām, prieku un 
pateicību, ka varējām atkal tik jaukā 
veidā veci, jauni un ļoti jauni kopā svi-
nēt Jāņus.

Jāpiezīmē, ka svētku laikā notika 
arī līdzekļu vākšanas akcija par labu 
Springfīldas (Springfield) ugunsdzē-
sējiem, kas tik nesavtīgi bija strā-

dājuši, lai Tērvetes ēkas izglābtu no 
ugunsgrēkiem. Akcija turpinās līdz 
30. augustam, un kas vēlās, aicināti 
savu ziedojumu nodot Henrijam Pa-
ceram (03 9899 2392) vai Arnim Vē-
jiņam (03 9877 2056).

Līga Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Atkal Jāņi „Tērvetē“
Visu laiku maigi lija

Jāņi „Tērvetē“.
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Jāņi „Tērvetē“.
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Kas tos Jāņus ielīgoja?
Līgošana Brisbanē
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Mēs Jānīti pavadām,
Pēterīti sagaidām;
Jāņam zirgus aizjūdzam,
Pēteram nojūdzam.

Šogad Sidnejā Kul-
tūras dienu komiteja Jā-
ņus bija nolēmusi rīkot 

Pēterdienas priekšvakarā it kā tāpēc, 
lai jaunā paaudze ap Jāņiem tiktu uz 
Dzintariem līgot tur.

Kad Jāņu bērni sāka biedrībā tā ap 
pusdienas laiku pulcēties, kalnos, kā 
jau pa Jāņiem, sniga, bet Sidnejā saulī-
te sildīja kā pavasarī.

Man pa priekšu biedrībā iegāja 
viens no maniem bijušajiem skolnie-
kiem, kam kādreiz latviešu valodas 
stundas laikā patika klausīties (ko – tā 
arī nenoskaidroju) ar puļķīšiem ausīs, 
un kas rezultātā izstudēja par advokā-
tu. Viņam pie rokas līdz čāpoja viņa 
dēlēns – puslietuvietis – balts kā piena 
kunkulis, Sprīdīša garumā.

Kad iegāju kafejnīcā, redzēju gal-
dus pilnus smalkmaizītēm un jāņasie-
riem, kas gaidīja izvietošanu zālē, un 
saimnieces, kas, siera rituļus sagriezu-
šas, atpūtās no smagiem darbiem pie 
tases kafijas.

Zālē pie durvīm šoreiz blakām lo-
terijas biļešu pārdevējām bija iekārto-
jušies arī kāposti ar desiņām, tā kā bija 
grūti atšķirt, kura rinda veda kur.

Uz skatuves blakām iespaidīgai, 
nokaltušai eglei rēgojās pasakaina pils, 
kas likās izlīdusi no nākotnes – no Ozas 
burvja zemes. Tai priekšā auga bērzu 
birzs, un tai blakām vidū lieli alus kau-
si, no kuriem gan nevienu neko dzerot 
neredzēja. Varbūt aizkulisēs?

Jāņa bērnu bija sanācis, ka mudž: 
sākot ar zīdaiņiem – viens pat vēl mā-
tes ņieburā, kam bija priekšā uzsprausta 
sakta, lai pie lekšanas neizveļas (tādu 
ņieburu būtu vērts ievest oficiālajā 
tautas tērpā, tad mūsu tautai vairs ne-
draudēs izmiršana), un beidzot ar de-
viņdesmit+ gadniekiem. Bija latvieši, 
puslatvieši, ceturtdaļlatvieši un nelat-
vieši; kādi divi, trīs pat no kaimiņval-
stīm, no kuriem viens pat lustīgi leca 
tautas dejas. Bērni bija tērpušies tautas 
tērpos, un daži lielie arī, it sevišķi tie, 
kas līgoja Kultūras dienu korī vai dejoja 
tautas dejas. Un tiem, kas bija vīžojuši 
tos nopīt vai kam kāda devīga meita tos 
bija nopinusi, bija galvā vainagi, lai ne-

var atšķirt, kura sieva, kura meita. Vai-
ņags galvā bija arī biedrības saimnie-
kam – Graudu Jānim. No Melburnas pat 
bija atbraukusi Piektā Riteņa vadītāja.

Tauta, paēdusi, padzērusi sāka ro-
sīties uz Jānīša daudzināšanu. Pirms 
tam gan mazmeitiņa Anika, iestip-
rinājusies ar desiņām un kāpostiem, 
divreiz nokrita no krēsla un pat neie-
pīkstējās, ne kā pirms pāris gadiem 
Ziemassvētkos, kad aizbļāva mācītāja 
runu; cilvēks jau pieaug.

Muzikanti iesildīja savus instru-
mentus – čīgājamos, pūšamos, sitamos 
un spēlējamo, un tad Andra Karika 
vadībā gāja vaļā – gan līgojot (nevienu 
gan līgojamies neredzēja, neskatoties 
uz to, ka zāles kaktā man aiz muguras 
no cita mana bijušā skolnieka rokas 
varēja dabūt padzerties karstvīnu), gan 
dejojot tautas dejas, gan ejot rotaļās.

Dziedāja skolas korītis, ko uz bun-

gām pavadīja Varis; divi Jautrā Pāra 
puiši kā divi gaiļi sāka lekt krakovja-
ku, kam pamazām piebiedrojās viss 
ansamblis; vēlāk dejoja Jandālu un 
citas tautas dejas; visa tauta – lielie un 
mazie – gāja rotaļās un lāpīja arī veco 
Rīgas tiltu, kas laika gaitā bija nolieto-
jies; Kultūras dienu kora izlasi diriģēja 
jaunais diriģents Ivars Štubis. Ar vār-
du sakot, – bija tāds mērens jandāliņš. 

Beigās puiši apdziedāja meitas 
un meitas – puišus. Kas grib apskatī-
ties tās dienas notikumus bildēs, nāks 
pie slēdziena, ka šogad Jāņi, kaut gan 
skaidrā dienas laikā, bija izdevušies. 
Un papardes ziedu, kas zied tikai Jāņu 
naktī, katrs tad būtu varējis meklēt 
pats savā pagalmā, ja viņam tur kādas 
papardes būtu augušas. Bet Pēterdie-
nas priekšvakarā to vairs neatrast.

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“

Jāņi Sidnejā
Skats no kakta

Līgošana Sidnejā.
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nam un pianistam Robertam, kuram 
klavieres apbrīnojami klausa.

Pie svarīgākiem darbiem jāpieskai-
ta arī Jāņu svētku galda klāšana, kur 
starp dziesmām un dejām, Jāņabērni 

gāja mieloties. To sagatavoja šefpavārs 
Guntars ar palīdzēm – Sarmīti, Bri-
gitu un Ingu. Un nevar jau iztikti bez 
mājas un sētas pušķošanas – šo darbu, 
kā vienmēr, uzticēja Brigitas spējīgām 
rokām.

Šoreiz jaunās meitas jau no paša 
sākuma bija klāt, lai ciemiņus pacie-

nātu ar Jāņa sieru un pīrāgiem, visupēc 
nāca ar loterijas biļetēm.

Visā visumā liekas, ka visi bija 
ar ielīgošanu apmierināti, jo daudzus 
dzirdēja sakām, ka nākšot pēc gada at-
kal Jānīti sagaidīt.

Zigrīda France
Laikrakstam „Latvietis“

Kas tos Jāņus ielīgoja?
Turpinājums no 4. lpp.
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Svētdien, 6. jūlijā, mēs – Māra, Daila un Elvīra, bijām 
uz 3ZZZ (www.3zzz.com.au) – Melburnas etnisko sabied-
rības radio – 25 gadu jubilejas svinībām. Bija ļoti jauki. 
Noskatījāmies plašus un interesantus, dažādu tautību uz-
vedumus. Raidstaciju apsveica vairāki politiķi un viņu pār-
stāvji, ieskaitot komunikāciju ministru Malkomu Tērnbulu 
(R.H. Malcolm Turnbull), ar visīsāko, bet kodolīgāko runu. 
Bija sagādātas garšīgas, neparastas uzkodas.

Latviešu programmai tika piešķirti Atzinības raksti par 
ilggadīgu, brīvprātīgu un priekšzīmīgu darbu.

Elvīra, Māra un Daila
Laikrakstam „Latvietis“

Red.: Atgādinājums. Katru ceturtdien plkst. 900-10.00 
no rīta Melburnas Latviešu radio raidījumi – Melbourne 
Latvian Radio 3ZZZ – Melbourne Ethnic Community Ra-
dio 92.3FM.

Etnisko radio jubileja Melburnā
Piedalījās latviešu radio raidījuma darbinieki

Jāņu nakti lietiņš lija
Sudrabiņa lāsītēm…
Jāņus Vašingtona 

pavalstī, ASV šogad 
svinēja pavēlu, 28. jū-
nijā, un kā jau pienākas 

lija kā pa Jāņiem, bet ne visu laiku – 
pa starpu uzspīdēja saulīte, un vakarā, 
pie ugunskura nelija nemaz. Kā citus 
gadus, Jāņu svinības notika Rietum-
krasta latviešu izglītības centrā Šelto-
nā, kur ir iespēja pārnakšņot skolēnu 
kopmītnēs, vai teltīs. Jāņu bērni pul-
cējās agrā pēcpusdienā, lai baudītu 
skaisto dabu, vītu vainagus un paprie-
cātos kopā ar draugiem. Sešos pēc-
pusdienā Izglītības centra ēdamzālē 
bija kopējas vakariņas, kuras šogad 
sagatavoja un pasniedza jauna, ie-
priekš neredzēta virtuves komanda – 
gados jaunas virtuves saimnieces un 
saimnieki, Ošas (Osha) Andrejevas un 
Sandras Bērziņas vadībā. Ēdiens bija 
pirmklasīgs un prieks bija par jaunās 
audzes rosību!

Jāņu programmas saturs bija ie-
rāstā stilā ar kopēju tautas dziesmu 
dziedāšanu, pamīšus ar tautas deju 
kopas Trejdeksnītis dejām. Program-
mu pieteica jaunieši Aiva Ieviņa, Jūlijs 
Pružinskis, un Mārcis Rācenis; viņi 
vadīja kopdziesmas ar satura iztēlo-
šanu skatītāju priekšā. Trejdeksnītis 
nodejoja septiņas dejas. Skatītāju at-
saucība bija liela, ar skaļiem aplau-
siem. Pēdējo deju Jāņu nakts bija jā-

atkārto vēlreiz. Programmā ietilpa arī 
visu klātesošo Jāņu godināšana ar alus 
pudeli katram, nodziedot Daudz baltu 
dieniņu… Kā parasti, Maija Riekstiņa, 
pacienāja Jāņus un Jāņu bērnus ar ga-
baliņu siera.

Pēc programmas Jāņu bērni pul-
cējās pie ugunskura padziedāt un pa-
līgot. Tie, kam nenāca miegs, turpinā-
ja dziedāt, dancot un svinēt līdz vēlai 
naktij. Nākamā rītā Jāņu bērniem, kas 
pārnakšņoja bija iespēja kopā paēst 
brokastis un apmeklēt dievkalpojumu 
Izglītības centra brīvdabas baznīcā. 
Dievkalpojumu vadīja mācītāja Daira 
Cilne.

Paldies rīkotājiem, visiem palī-

giem un Jāņu bērniem. Uz redzēšanos 
nākamgad!

Edvīns Circenis
Laikrakstam „Latvietis“

Jāņi Rietumkrasta latviešu izglītības centrā
Lija kā pa Jāņiem

„Trejdeksnītis“ dejo.
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Latviešu radio raidījumu darbinieces. No kreisās: Elvīra 
Latiša, Daila Piksone, Māra Piksone.

Laikraksta Latvietis redakcija un valde
sveic 3ZZZ radio studijas latviešu grupu radio 25 gadu darba jubilejā,

īpaši pateicoties Elvīrai Latišai
par viņas nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu daudzu gadu garumā!
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Vien kuplie ozoli Aiz-
palšu pakalnā netālu no 
Palsas upītes varēja pie-
redzēt 1905.-1906. gada 
notikumu atbalsis. Arī 
brīdi, kad Drustu baz-
nīcas priekšā ar rīkstēm 

smagi pērto Pēteri Paugu soda ekspe-
dīcija atveda un nometa māju pagalmā. 
Par spīti visam viņš izdzīvoja.

Aizpalši jau zviedru laikos bijusi 
labi iekopta mežniecības māja. P. Pau-
gas mazdēls Valters Pauga tās atjauno-
šanu sācis no krāsmatām.

Saulainā jūnija pēcpusdienā Val-
ters vairāk stāsta par sava vectēva 
brāli Jāni Paugu. Tagad iepretim kokā 
grebtam uzrakstam Aizpalši uz neliela 
pauguriņa ceļa malā stāv tumšpelēks 
akmens. Tas uzstādīts Drustu sociāl-
demokrātu vadītāja Jāņa Paugas piemi-
ņai, lai mūžmūžos atgādinātu: latviešu 
protesta vilnis, sākot ar 1905. gadu, 
vēlies pāri arī Drustu pakalniem.

Uz svinīgo brīdi zem sarkanbaltsar-
kanā karoga sanācis pulciņš drustēnie-
šu, skolas jaunsargu, Paugu dzimtai 
piederīgo, Valtera aicināto rīdzinieku. 
Atklājot piemiņas zīmi akmens vei-
dolā, ieskanas Leonīda Breikša Va-
karjundas vārdi. Dziesma uzreiz vēl 
nepaceļas spārnos, bet stāsts par neno-
tveramo Jāni Paugu nevar nesaviļņot.

Kā noskaidrojis V. Pauga, viņa 
vectēva brālis pārstāvējis labējos so-
ciāldemokrātus. It kā padomju varai ne-
pietiekami revolucionāro spārnu. Cara 
Krievijas žandarmērija par Jāņa Paugas 
dumpīgumu bijusi citās domās. Viņš 
bijis sarakstos, ar kuriem izrēķinās bez 
kāda žēluma. J. Pauga, to labi zinādams, 
pametis dzimtas mājas un aizbēdzis uz 
Krieviju. „Ufas apkaimē mans vectēva 
brālis atvēra ādas ģērūzi un bijis labi 
novērtēts,“ stāsta V. Pauga. Bēgļa mek-
lēšana izbeigta kādas sakritības dēļ: ne 
pārāk tālu no Aizpalšiem atrasts vīrieša 
līķis, kurš iegrāmatots kā Jānis Pauga.

„Šurp braucu uz vēstures stundu,“ 
sirsnīgā uzrunā klātesošajiem saka Vita 
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Auziņa. Viņa ir Jāņa Paugas mazmaz-
meita no Ances pagasta, Rietumkur-
zemē; ieradusies kopā ar vīru, māti un 
dēlēnu Kārli. Priecājas, ka drustēnieši 
lepojas ar viņas vecvectēvu, pati sākusi 

nopietni pētīt savas dzimtas koku.
Drustu pagasta ļaužu likteņgaitām 

ne pirmo gadu līdzi dzīvo Valtera draugs 

LATVIAN FRIENDLY SOCIETY LTD
ABN 44 0087 648 977
60 Fraser Crescent, Wantirna South Vic 3152
Tel:  03 9800 2977  Fax:  03 9800 2311
E-mail:  administration@latvianfs.org.au
Mājas lapa:  www.latvianfs.org.au

PAZIŅOJUMS

Latvian Friendly Society Ltd
gadskārtējā pilnsapulce notiks

2014. g. 25. oktobrī, plkst. 14.00
Latviešu ciema zālē, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

Darba kārta, proxy formas un gada pārskati tiks biedriem izsūtīti 
Ciema Vēstīs pirms pilnsapulces.

Valdes locekļu kandidāti ir jāpieteic ar speciālu veidlapu, ko var sa-
ņemt Latviešu ciema birojā. Par valdes locekli var kandidēt katrs 
biedrs saskaņā ar statūtu paragrāfu 11.3. Kandidātiem ir vajadzīgi 
trīs atbalstītāji, kas ir biedri (paragrāfs 11.6.2), un pieteikums ir jāie-
sniedz Latviešu ciema birojā līdz 29.08.2014.

Ja kāds biedrs vēlās iesniegt rezolūciju, par ko balsot pilnsapulcē, 
tā ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā līdz 29.08.2014. Proponētai 
rezolūcijai ir jāpievieno īss pamatojums un vismaz 5% biedru pa-
raksti, uzrādot arī viņu vārdus un adreses, ka viņi atbalsta rezolūciju.

Valdes sekretārs

Vēstures stunda Drustos
Atklāts piemiņas akmens

Valters un Laima Pauga.

FO
TO

 O
sk

ar
s S

uv
ei

zd
a

Piemiņas akmens.
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Vienīgā saulainā jū-
nija mēneša diena bija kā 
dāvana Pasaules latviešu 
mākslas centra (PLMC) 
galerijas atklāšanas pa-
sākuma rīkotājiem un 
daudzajiem viesiem, kas 
28. jūnija pēcpusdienā 
pulcējās Cēsīs.

„Visam pamatā bija ideja; ideja, 
kas dzima tālu aiz okeāna, kur savu-
laik mājvietu guva daudzi latviešu 
mākslinieki. Kur izauga jauna māks-
linieku paaudze un laikā, kad Latvija 
bija okupēta, tie varēja brīvi smelties 
iedvesmu un iet līdzi pasaules mākslas 
attīstības ritmam. Līdz ar neatkarī-
bas atgūšanu, tika kaldināta ideja par 
mājvietas atrašanu ārzemju latviešu 
mākslinieku devumam,“ klātesošos 
uzrunājot, teica Vides un Reģionālās 
attīstības ministra biroja vadītāja Ma-
rika Zeimule.

„Cēsis jau izsenis bijusi viena no 
nozīmīgākajām kultūras pilsētām Lat-
vijā, tāpēc PLMC izveide tieši šeit ir 
likumsakarīga,“ savā uzrunā uzsvēra 
centra izveides idejas iedzīvinātāja 
Lelde Kalmīte no Čikāgas. Pēc Kal-
mītes teiktā, Cēsis nu kļūs par vietu, 
kur satikties ārzemju latviešu māks-
liniekiem, gan mākslas baudītājiem. 
„Laimīgā kārtā, pirms trīs gadiem 
iepazināmies ar Cēsu pašvaldības pār-
stāvjiem, kā arī muzeju ļaudīm, kas 
no paša sākuma mūs laipni uzņēma 
un aicināja izveidot centru tieši Cēsīs. 
Šī pilsēta ir ideāla vieta šādam projek-
tam – tā ir plaši pazīstama, ka kultū-
ras pilsēta,“ norādīja L. Kalmīte. Viņa 
norādīja, ka muzeja iekārtošanai bijuši 
vajadzīgi 100 000 ASV dolāru, daļu no 
kā bijis iespējams nosegt, pateicoties 
Ripas ģimenei (ASV) un daudziem 
citiem ziedotājiem no galvenokārt no 
ASV un Anglijas.

Arī Ārlietu ministrijas īpašo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Rolands Lappuķe uzsvēra, ka jau pēc 
dažiem gadiem būs redzams, cik pa-
reizs šis lēmums ir bijis, jo „Cēsis kļūst 
par kultūras un diasporas centru“. Sa-
vukārt Kultūras ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Rihards Kols norādīja, 
ka galerijā redzamie mākslas darbi nu 
jāiekļauj Latvijas kultūras bagātību 
klāstā. Atzinīgus vārdus par trimdas 
latviešu neatlaidību sava mērķa sa-
sniegšanai izteica arī bijušais Latvijas 
prezidents, Saeimas deputāts Valdis 
Zatlers.

Izstādes kuratore Lelde Kalmīte 
pastāstīja, ka izstādē iekļauti galve-
nokārt tie mākslas darbi, kas ziedoti 
pēdējo trīs gadu laikā, taču daudzi 
palikuši neizstādīti un būs redzami 
tematiskajās izstādēs nākotnē. Pašreiz 
izstādīti ir J. Annusa, J. Gaiļa, J. Kal-
mītes, F. Milta, Ē. Dajevska, N. St-

runkes u.c., kā arī 
mūsdienu māks-
linieku I. Lei-
manes (Kanāda) 
un K. Rēkevica 
(ASV) darbi. At-
klāšanas izstādē 
pārstāvēti arī tie 
mākslinieki, kas 
attīstījušies ār-
pus Latvijas, kā 
L. Mieriņš (An-
glija), Ģ. Puriņš, 
G. Roze, O. Štei-
ners, (ASV), 
A. Lasmane Sun-
dberga (Zviedrija), 
Māris Raudziņš 
(Austrālija) u.c. 
Apmeklētāji var 
iepazīties ar ma-
zāk pazīstamu mākslinieku darbiem, 
ieskaitot J. Mintika instalāciju, L. Ste-
pes, A. Nukšas, zīmējumus un ofortus.

Ceļu uz Cēsīm bija mērojuši arī tie, 
kas uz saviem pleciem iznesuši visu 
projekta smagumu un ar gandarījumu 
varēja kavēties atmiņās un ieskicēt nā-
kotnes plānus; viņu vidū Guna Mun-
dheima, Juris Ubāns, Ināra Sīmane.

Viesu vidū bija daudzas pazīsta-
mas personības – Nacionālā mākslas 
muzeja direktore Māra Lāce, Rīgas 
domes deputāte Sarmīte Ēlerte, Vi-
dzemes koncertzāles vadītājs Juris Ža-
gars, Lilita Zatlere, Vija Vētra, Aivars 
Zandbergs, Raimonds Slaidiņš, u.c., 
kā arī latvieši no ASV, Austrālijas un 
Vācijas. Rakstiski ar galerijas atklāša-
nu sveica Amerikas Latviešu māks-
linieku apvienības prezidente Linda 
Treija.

Noiets pirmais ceļa posms, jo jau 
nākamgad Cēsu pašvaldība nodibinā-
juma rokās nodos blakus telpas, kuru 
remontam būs nepieciešami jauni ie-
guldījumi. Tur paredzēts izveidot vēl 
vienu galeriju un ārzemju latviešu 
mākslas darbu krātuvi un pētniecības 
centru. Šis ir pēdējo gadu plašākais 
diasporas projekts Latvija, tāpēc būtu 
sagaidāms arī lielāks ārzemju latviešu 
organizāciju un valsts institūciju at-
balsts.

PLMC izveidotāji cer, ka ar laiku 
Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs 

kļūs par Latvijas kultūras dzīves un 
mākslas vēstures integrētu sastāvdaļu.

PLMC galerija atvērta no trešdie-
nas līdz svētdienai. Papildus informā-
cija iegūstama, rakstot plmc@inbox.lv 
vai zvanot pa tālruni: +371 26175509 
vai +371 29386454.

Dainis Mjartāns
Laikrakstam „Latvietis“

Pasaules latviešu mākslas centra galerija
Tā ver durvis Cēsīs

Kopskats no PLMC galerijas atklāšanas Lielajā Skolas ielā 6.
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Nozīmīgajā brīdī: no kreisās Ārlietu ministrijas īpašo uz-
devumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lappuķe, 
Cēsu novada priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, PLMC val-
des locekle Lelde Kalmīte, Kultūras ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Rihards Kols.
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PLMC valdes loceklis Dainis Mjar-
tāns izsaka pateicību Vijai Vētrai, kas 
dāvinājusi vairāku nozīmīgu latviešu 
mākslinieku darbus.
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Zinātniskā konferen-
ce Sabiedrība, karš un 
vēsture: Pirmā pasaules 
kara militārās, politiskās 
un sociālās norises Bal-
tijas reģionā (1914-1918) 
Rīgā notika 26.-27. jūni-
jā. To organizēja Latvijas 

Kara muzejs kopā ar Latvijas Universi-
tātes Vēstures un filozofijas fakultāti.

Muzeja konferenču zālē uz galda 
bija 10 valstu karodziņi, apliecinot 
plašo runātāju loku. Nemainīgs ie-
priekšējā simtgadē palicis tikai Fran-
cijas un Šveices karogs, nedaudz citā-
dāk izskatās ASV un Krievijas karogs, 
vairāk mainījies Vācijas simbols. Taču 
puse pārstāvēto valstu – Igaunija, Lat-
vija, Lietuva, Polija un Somija izvei-
dojušās Pirmā pasaules kara rezultātā, 
tad arī tapuši to karogi. Vēstures dok-
tors Tālis Pumpuriņš gan pieminēja, 
ka Baltijas valstu karogiem zināmi sā-
kumi attiecināmi tieši uz kara gadiem.

1914. gada 28. jūnijā atentātā Sa-
rajevā tika nošauts Austroungārijas 

Diāna Čivle – nodibinājuma Rīga 2014 
vadītāja un Dr. Gustavs Strenga – iz-
stādes koncepcijas autors.

Izstādē apskatāmas 1514. gadā 
drukātas 80 grāmatas, kas atvestas 
no 18 Eiropas bibliotēkām – dāsnākās 
devējas ir Austrijas Nacionālā biblio-
tēka, Bavārijas Valsts bibliotēka un 
Strasbūras Nacionālā un Universitā-
tes bibliotēka. Pirms 500 gadiem cil-
vēki piedzīvoja lielas pārmaiņas – no 
manuskripta pie grāmatas – drukāta 
teksta, tāpat kā šodien – drukātais 
un digitālais teksts. Izstādes telpa aiz 
smagajiem ieejas aizkariem ir tumša, 
tikai ar speciālu apgaismojumu ekspo-
nātiem, kas izvietoti īpašās antireflek-
tīvā stikla Artglass vitrīnās (Baltijā 
tās ir liels retums). Bet grāmatas varēs 
arī pašķirstīt, izmantojot interaktīvās 
planšetes, kas izvietotas pie katras vit-
rīnas (praktiski tas ir kā ar lupu iet pāri 
tekstam).

Izstāde dod ieskatu par to laiku cil-
vēku interesēm un vajadzībām – bez 
liturģiskajām un lūgšanu grāmatām 
var apskatīt vairākus uz pergamenta 
ar roku rakstītus manuskriptus, rēķi-
nāšanas grāmatas, kalendārus, pavār-
grāmatas un arī bruņinieku romānus. 
Vienā telpā tik izcila senatnes elpa un, 
lai tai nekaitētu, vienlaicīgi tur var 
atrasties tikai noteikts cilvēku skaits, 
tāpēc jārēķinās, ka pie ieejas būs jā-
pagaida, tāpēc centos ilgi nekavēties, 
ieguvu vispārējo iespaidu un daži eks-
ponāti īpaši iekrita acīs.

Pie pirmās izdevības aiziešu izstā-

di apskatīt vēlreiz, tā pamatīgi, jo ska-
tītājiem tā būs atvērta līdz 2015. gada 
aprīlim. Izstādes atklāšanā piedalījās 
daudz cilvēku, visam līdzi sekoja pre-
se. Mūsu Gaismas pils ar savu plašu-
mu un majestātiskumu ir mājīga, un 
lielā mērā to panāk apdares materiālu 
krāsu toņi un visādi smalkumi tās in-
terjerā. Iesaku izstādi apmeklēt un jau 

iepriekš sevi noskaņot tam, ka skatī-
siet tik senas un vērtīgas lietas, tur nav 
tikai grāmatas, tur ir pat kartes un krā-
saini zīmējumi, pievērsiet uzmanību 
arī noformējumam.

Grāmatu draugs un 
izstādes apmeklētāja

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

„1514. Grāmata. 2014“
Turpinājums no 1. lpp.

Andra Vilka uzruna.
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Izstādes telpa.
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Pirmais pasaules...
Konference Rīgā

10 valstu karodziņi.
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troņmantnieks Francis Ferdinads. 
Viņa nāve kļuva par ieganstu pasaules 
karam. Pagājušajās desmitgadēs kara 
notikumi aprakstīti daudz, taču jaunas 
izzināšanas iespējas paveras joprojām. 
Ievadreferātā par Pirmā pasaules kara 
izpētes stāvokli Latvijā LU asociētais 
profesors Ēriks Jēkabsons atgādināja, 
ka līdz šim, piemēram, trūkst apkopo-
juma par latviešiem citu valstu armi-
jās, itin daudz to bijis arī Austrālijas 
un Jaunzēlandes armiju korpusā.

Pārrunājot tīri militāros jautāju-
mus, konferencē vairāk tika iztirzātas 
cīņas Baltijas jūrā – gan Kurzemes 
piekrastē, gan Igaunijas salās. Uzzinā-
jām par igauņu, lietuviešu un baltkrie-
vu formējumiem Krievijas armijā, par 
vācu okupācijas politiku Kurzemē un 
Lietuvā, par Baltijas vāciešu atrašanos 
abās frontes pusēs. Tika uzsvērts, ka 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā karš tur-

pinājās arī pēc tam, kad cīņas Rietu-
meiropā 1918. gada novembrī beidzās.

Interesanti bija klausīties, ko par 
Latvijā notiekošo un citu valstu sa-
biedrības attieksmi stāsta Olavi Arens 
no ASV, Julien Geslin no Francijas, 
Evgeniya Nazarova no Krievijas, Jÿr-
gen von Ungern-Sternberg no Šveices, 
kā arī Detlef Henning un Jan Kusber 
no Vācijas.

Latvijas Kara muzejs Pirmo pa-
saules karu rāda pastāvīgajā ekspozī-
cijā; šobrīd skatāma tematiska izstāde 
Karš ienāca mūsu mājās. 1914-1918, 
kā arī Ziemassvētku kauju muzejs Val-
gundes pagasta Mangaļos.

Madonas muzejs iepriekšējā vasa-
rā izstādē Pirms pasaule mainījās rā-
dīja Latviju 1913. gadā.

Indulis Zvirgzdiņš
Madonas muzeja.....

Laikrakstam „Latvietis“
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Dziesmu svētki Kanādā
Sākās ar Vainagu svētkiem

1. jūlijs ir Kanādas 
valsts svētki, atzīmējot 
Kanādas pastāvēšanu. 
Hamiltonas Dziesmu 
svētku rīcības komiteja 
šo izmantoja, lai sastādī-
tu ļoti interesantu dienu 

Sidrabenē ārpus Hamiltonas. Ar vai-
rākiem autobusiem Dziesmu svētku 
dalībniekus nogādāja Sidrabenē. Ļoti 
daudz deju un koru ansambļu atbrau-
kuši no Latvijas, un satikām arī vairā-
kus latviešus no Zviedrijas.

Diena bija kā pasūtīta šādiem svēt-
kiem: saulīte spīdēja, un ik pa brīdim 
mākonīši nemanot aizsedza saules 
starus uz brīdi, un maigs vējiņš drus-
ku pavēdināja mūsu sakarsušās sejas. 
Svētki sākās ar dalībnieku gājienu no 
vārtiem līdz estrādei, kur visi pulcējās 
gan noklausīties dziesmas un noskatī-
ties dejas visas dienas garuma. Dace 
Melbārde, Latvijas Kultūras ministre, 
atklāja Vainagu Svētkus; vainags ir 
Dziesmu svētku tēma. Vainags, lat-
viešu tradīcijas un kultūra – saistīts 
ar svētkiem. It sevišķi Jāņos vainagu 
pīšana ir samēra sarežģīta lieta, jo vai-
nagā ir jābūt trejdeviņām zālēm, kā arī 
pareiziem ziediem. Katrs zieds simbo-
lizē raksturu; piemēram, margrietiņas 
vainagā nozīmē kaislību, asins zāle – 
veselību.

Bija iespēja aiziet uz tirdziņu un 
nopirkt mākslas darbus, rotas lietas, 
kas gatavotas Latvijā un Kanādā. Slā-
pes varēja remdēt, dzerot alu vai kafiju, 
un ēdināšana bija pieejama visu dienu.

No Austrālijas mēs četri kora At-
balsis dalībnieki – Māra un Ivars Me-
denieki no Melburnas un Margota un 
Ints Puķītis no Adelaides – jutāmies 
ļoti priecīgi pēc Austrālijas ziemas 
aukstā laika. Tikāmies ar vairākiem 
pazīstamiem, tai skaitā ar Krišjāni 
Putniņu – agrāk no Adelaides un tagad 
jau vairākus gadus dzīvojošu Rīgā. 
Viņš spēlē ģitāru folkloras grupā, kura 
atbraukusi papildināt Dziesmu svētku 
programmu.

Pēcpusdienā D. Melbārde lasīja 
referātu par Dziesmu svētkiem vispār 
un šo svētku nākotni. Noslēgumā visi 
pulcējāmies ap sporta laukumu un iz-
baudījām dziesmas un dejas. Kam bija 
dūša, varēja iet palīdzēt. Tiešām labi 
organizēts un patīkams Dziesmu svēt-
ku ievads.

* * *
Svētku vainags būs ļoti krāšņs un 

bagāts, spriežot pēc Atklāšanas un 
Garīgā koncerta. Vispār, staigājot pa 
Hamiltonu, kā arī mūsu viesnīcā ļoti 
daudz dzirdama latviešu valoda, un 
visiem interese, no kurienes atbrauku-
ši. Līdz šim esmu patīkami tikusies ar 
jaunekli no Monreālas, jauku pāri no 
Ņūdžersijas (New Jersey), ar man bla-

Gājiens „Sidrabenē“. Centrā Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde.

FO
TO

 M
ar

go
ta

 P
uķ

īte

Jaundeju skate.
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kus dziedātāju no Vašingtonas (Wash-
ington), vairākiem no Zviedrijas; rindā 
pēc alu stāvējām ar latviešiem no Īri-
jas. Vispār no Latvijas ir ap 300 dalīb-
nieku.

Kopkorī būs ap 500 dziedātāju. 
Viesnīcās, kur apmetas Dziesmu svēt-
ku dalībnieki, redzams Latvijas karogs 
un Dziesmu svētku programmas lapas. 
Otrā stāvā Sheridan viesnīca ir tiešām 
mazā Latvija, jo te atrodas Informāci-
jas centrs, Latvijas pases atjaunošanas 
birojs, lietišķā mākslas izstāde, dalīb-
nieku reģistrācija, Laimas pulkstenis 
un, dabīgi, bārs ar dzērieniem (pat ir 
speciālais Dziesmu svētku kokteilis 
Letts go crazy*, tirdziņš, kur atrodas 
vairāki tirgošanās galdi ar precēm no 
Latvijas, kā arī no ASV un Kanādas.

Atklāšanas koncerts 3. jūlijā Ham-
ilton Place koncertzālē bija varens, 
īpaši ar ļoti krāšņu un plašu program-
mu. Oficiālas runas bija abās valodās, 
kā arī programmas. Mākslinieki bija 
no Latvijas un Kanādas, un latviešu 
skolas bērni dziedāja un spēlēja kok-
les.

Pēc Atklāšanas koncerta sekoja 
Garīgais koncerts Christs Church ka-
tedrālē, kur dziedāja vairāki kori no 
Latvijas – ap 150 dziedātāju. Baznīca 
bija pārpildīta ar klausītājiem, un mu-

zikālais sniegums bija varens. Bija ļoti 
patīkami noklausīties pazīstamas mel-
dijas, kā arī modernākus izpildījumus.

Tās vēl nebija beigas šai pirmajai 
dienai; plkst. 9.00 vakara gājām kājām, 
apmēram, 3 km uz staciju, kur bija sa-
tikšanās deju vakars. Kad ieradāmies, 
visi galdi bija aizņemti, telpas vidū ļoti 
daudzi dejoja, un foajē pūlis cilvēku 
gaidīja savus draugus. Rīkotāji samērā 
ātri pielika vairāk galdus, jo silts va-
kars, laba mūzika un visi priecīgi.

Šorīt piedalījos pirmajā kopkora 
mēģinājumā, un, tiešām, ap 500 dzie-
dātāju. Biju ļoti apmierināta ar mēģinā-
jumu, jo tomēr tur daudz profesionālu 
koristu no Latvijas, kā arī labi diriģen-
ti, kuri spēja mūs visus iedvesmot.

Beigšu rakstīt, jāsteidzas uz Ka-
mēr mūzikas koncertu un tad uz kora 
Sonora koncertu.

Rīt no rīta, ja vēlas brokastis, kas 
tiek pasniegtas koristiem, plkst. 7.00. 
Mēģinājums sākas plkst. 8.00. Kop-
kora koncerts plkst. 15.00. Atkal pilna 
diena.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

* Vārdu spēle angļu valodā. „Letts 
go crazy“ – Letiņi trako, bet „Let’s go 
crazy“ – trakosimies.
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Mazi bērni uzdāvina auklētajiem to, ko 
bez piespiedu pamodināšanas parasti no-
guļam – zvaigžņotas debesis un pirmo rīta 
vēstnešu balsis. Šanhajā putni nedzīvo tikai 
neskaitāmos būrīšos vecu māju un moder-
nu debesskrāpju mājokļos, – loka balsis arī 
skvēros un parkos. Kad pa 31 stāvu ēkas 

(mūsu dzīvoklis atrodas 8. stāvā) balkona logu ielidoja pir-
mā muša, sapratu, ka var piepildīties manas ilgas arī uz 
jaunām, vēl nedzirdētām – ceļotājputnu dziesmām!

Un tiešām, – kādu rītu reizē ar mazdēliņu mani modi-
nāja kas līdzīgs lakstīgalas treļļiem! Varbūt vainīgas manas 
ausis, tik izsalkušas pēc putnu karalienes dziesmas?! Var-
būt par karstu Āfrikā palicis arī Āzijas lakstīgalām? Kad 
atkārtoti līdzīgus treļļus citā rītā izdzirdu nelielā parka 
stūrī, sapratu, ka www.Google informācija par to, vai Ķīnā 
ligzdo vai neligzdo lakstīgalas, nav jāmeklē. Kāpēc lai tās 
nemitinātos arī šeit!?

Diemžēl, ar tiem radiniekiem, kuri pogo Rīgā pie 
Opernama vai mūsmāju ievājā Siguldā, šanhajieti grūti pat 
salīdzināt (bet var būt, ka putns vēl tikai ieloka balsi, arī 
mūsu pēc skata necilajam sīkputniņam tūlīt pēc smagā pār-
lidojuma visi reģistri neskan vienlīdz spoži).

Vienvārdsakot, – šejienes lakstīgala man izklausījās kā 
amatiere, kura kopā ar mūsējo mūzikas skolā gājusi tikai 
pirmajās trijās klasēs...

Pašu mājās zāle zaļāka, cukurs saldāks? Protams! Un 
lakstīgalas vītero īpaši daiļi... Bet man šajās piezīmēs, ko 
tiku rakstījusi draugiem un radiem visā pasaulē, ļoti gribas 
slavēt Ķīnu un ķīniešus par to, ko esmu redzējusi un pie-
dzīvojusi tikai šeit.

Un tas nav tikai nenogurdināmais darba ritms un atbil-
dība par kopējam mājām – valsti, – kuru nevaru vien beigt 
slavināt. Tā ir cilvēku sirsnīgā attieksme pret mani – taču 
jau svešinieku vai ciemiņu. Ķīnā uzturēdamās (šī ir jau 
8. reize) dažās dienās no cilvēkiem saņemu vairāk optimis-
ma un komplimentu nekā Latvijā gada garumā...

Par ko? Tur jau tā lieta, ka ne par ko! Vienīgais mans 
nopelns ir tas, ka eju un smaidu, un ķīniešu valodā protot 
tikai 10 vārdus, praktiski sadzīves līmenī varu saprasties ar 
jebkuru šejienieti...

Maldās tas, kurš domā, ka tas ir maz – uz ielas vai jeb-
kurā ofisā, veikalā, bankā justies kā gaidītam! (Un tad man 
no kauna jānosarkst, kad iedomājos par LV masu medijiem, 
kuri ar tādām kā šausmām ziņo – pa Ozolniekiem, Cēsīm 
un Talsiem brīvi pastaigājas ķīnieši, ķīnieši Latvijā iepērk 
īpašumus... utt.)

Latviešiem pieder īpašumi visā pasaulē, mūsu tautieši 
brīvi pastaigājas pa visu zemeslodi, – kāpēc gan lai to būtu 
liegts darīt ķīniešiem?...

Ķīna savu ekonomisko, māksliniecisko, sportisko, mi-
litāro un kosmisko varenību ir parādījusi visai pasaulei, bet 
Latvijā es joprojām dzirdu pavīpsnāšanu par šo zemi un 
tautu: tie jau tikai šķībacainie, kuri pārtiek no rīsu saujiņas 
dienā... Nožēlojami, ka tie nebūt nav tikai kādi deklasēti 
elementi, kuri atļaujas tā izteikties... Tupēdami uz krāsns 
vai palīdzēdami tiem, kuri tup uz krāsns, baltas rases cil-
vēki joprojām jūtas pārāki par visiem...

Manas meitas Zanes mājas jau 13 gadus ir Ķīna, galve-
nokārt Šanhaja, arī viņas vīrs, parīzietis Martins, šeit dzīvo 
jau daudzus gadus. Mūsu dzimtas pirmais mazdēliņš ir nā-
cis pasaulē Šanhajā. Par to izjūtu vislielāko prieku.

Bērnus Ķīnā pierasts fotografēt tikai pēc 100 pirma-
jām dzīves dienām. (Praksē jau nu tā nenotiek, kuram tad 
negribas dokumentēt mazuli jau no pirmajiem dzīves mir-
kļiem?) Lai nu kā, arī mana jaunā ģimenīte tieši Drago Ni-
kola Artura Goutarda 100. dzīves dieniņā ieradās netālajā 
fotoateljē, lai mums visiem kopā būtu iespējams iemūžināt 
šo īpašo dienu.

Fotogrāfijā man mazais šķiet ļoti pieaudzis. Par zīdaini 
tādu pat grūti nosaukt. Arī viņa pirmā iziešana Šanhajas 
latviešu sabiedrībā jau notikusi. Tajā, par laimi, neviens 
īpaši nešķiro, kas esi pēc tautības: latvietis, ķīnietis, fran-
cūzis, beļģis, vācietis, igaunis, austrālietis. Galvenais, lai 
cilvēki justu kopību un neizturētos lepni pret citiem...

Ja manam mazdēliņam būs lemts uzaugt Šanhajā, vi-
ņam visskaistākās noteikti liksies šejienes putnu balsis. 
Bērnība un pirmās mājas nav aizstājamas ne ar ko...

Anita Mellupe
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Latviešu omīte Šanhajā
Ķīnas ikdienas vilinājums, un lakstīgala no 3. klases

Mūsu 31 stāva dzīvojamās mājas priekšā saulainos rītos 
neiztrūkstoši pulcējas „saules pielūdzēji“, līdzi ņemot su-
nīšus, kaķīšus, rokdarbus un jaunākos laikrakstus.
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Te es pati seno lietu veikaliņā, kur esmu iegādājusies ne 
vienu vien nieciņu. Īsti, milzīgu teritoriju aptveroši, antik-
vārie tirgi nav tik interesanti, jo  tur pircējus burtiski ķer 
aiz rokas.

FO
TO

 n
o 

A
ni

ta
s M

el
lu

pe
s p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

Ķīnieši pēc rakstura ir ļoti bērnisķīgi, viņi nemitīgi izdomā 
ko jaunu bērnu un pieaugušo priekam. Šis vīrs ir ceļā uz 
bērnu slimnīcu, kuras pagalmā var iegādāties ne tikai ro-
taļlietas, bet pat dzīvas zivtiņas miniatūrakvārijos.
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No šī gada 1. jūlija 
darbu Latvijas Okupā-
cijas muzeja direktora 
amatā sāk Dr. Gunārs 
Nāgels. Viņš muzeja va-
dību pārņem no ilggadē-
jās direktores Gundegas 
Micheles. G. Nāgels ie-

priekš pazīstams kā laikraksta Latvie-
tis redaktors.

Gundega Michele bijusi viena 
no sākotnējiem muzeja veidotājiem 
1993. gadā un muzeja direktore kopš 
2002. gada. Viņas vadībā muzejs tapis 
plaši pazīstams gan Latvijā, gan ārval-
stīs.

Jauno muzeja direktoru izraudzīja 
slēgtā konkursā. Aizvadītā gada vasa-
rā Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 
(LOMB) izvirzīja vairākus kandidātus, 
no kuriem par atbilstošāko direktora 
amatam LOMB biedru sapulcē apstipri-
nāja Dr. G. Nāgelu. Pirms stāšanās mu-
zeja direktora amatā viņš no 2013. gada 

14. oktobra strādāja kā muzeja direkto-
res vietnieks attīstības jautājumos.

G. Nāgela vecāki Latviju atstāja 
Otrā pasaules kara beigās 1944. gada 
rudenī, pēc Vācijas bēgļu nometnēm 
ieceļoja Austrālijā. Nāgels dzimis Aus-
trālijā, apmeklējis Melburnas Latviešu 
biedrības Daugavas skolu un Latviešu 
vidusskolu. Latviešu kultūru svešumā 
uzturējis, dziedot koros un izveidojot 
Melburnas Etnogrāfisko mūzikas an-
sambli, kā arī septiņus gadus ir vadījis 
latviešu radio raidījumus Melburnā. 
1974. gadā Monaša Universitātē Aus-
trālijā Nāgels ieguvis zinātnes baka-
laura grādu matemātikā ar uzslavu, 
1979. gadā – filozofijas doktora grādu 
Zinātnes fakultātes Matemātikas depar-
tamentā, bet 2013. gadā– maģistra grā-
du lietišķā valodniecībā. No 1973. līdz 
1986. gadam bijis mācībspēks Monaša 
un Melburnas Universitātēs un citur, 
80. gadu beigās un līdz 2003. gadam 
vadījis vairāku starptautisku informāti-

kas projektu ieviešanu un kontrolēšanu 
Saūda Arābijā, Vācijā un Latvijā. Tagad 
ir laikraksta Latvietis redaktors, PBLA 
Kultūras fonda preses nozares priekš-
sēdis un Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē preses nozares vadītājs.

Inese Krieviņa,
Okupācijas muzeja

sabiedrisko lietu vadītāja

Šogad atkal notika 
kārtējais Amerikas Lat-
viešu Apvienības (ALA) 
Sporta nozares brau-
ciens uz Latviju, ALA 
Sporta nozares jaunā 
vadītāja Toma Trautma-

ņa vadībā, šoreiz lielākoties ceļojot pa 
Kurzemi (Aizputi, Kuldīgu, Liepāju 
un Ventspili) un piedaloties sākuma 
spēlēs arī Rīgā un Jelgavā.

Pirmais ceļojums notika 
1990. gadā, Olimpiskās nedēļas ietva-
ros, kur piedalījās arī latviešu izlases 
no Austrālijas, Kanādas un Eiropas, 
laikā, kad Latvija vēl nebija atguvusi 
savu neatkarību.

Šis jau ir septītais ceļojums, kuru 
ALA Sporta nozare ir veiksmīgi rīko-
jusi. ALA Sporta nozare ir darbojusies 
kopš 1954. gada, un starp tās mērķiem 
un uzdevumiem ir: „...turpināt Latvi-
jas sporta tradīcijas un tikumus, rūpē-
joties par sporta nodarbībām visu ve-
cumu latviešiem, kā arī par jaunatnes 
un sportistu saimes latvietības sagla-
bāšanu.“ Ceļojumā sportisti lielākoties 
bija no Amerikas, bet piedalījās arī 
spēlētāji no Kanādas, Austrālijas un 
Anglijas.

Vīriešu volejbola komandu trenēja 
Aldis Bērziņš, kurš Amerikas izlasē 
izcīnīja zelta medaļu 1984. gada Lo-
sandželosas vasaras Olimpiskās spē-
lēs, un šoreiz komandas sastāvā pieda-
lījās arī viņa trīs dēli: Krišs, Dainis un 
Miks. Pārējie komandas spēlētāji bija: 
Kārlis Abuls, Aleks Berkolds, Pauls 
Ejups, Džons Hjūstons (Jon Houston), 
Ēriks Krievs, Kārlis Tolks, Andris 
Trautmanis, Markus Trence (no Kanā-
das). Komanda vinnēja četras spēles, 
zaudējot tikai vienu.

Sieviešu volejbola komandu trenē-
ja Andra Krautmane, kura agrāk pie-
dalījusies vairākkārt kā spēlētāja, bet 
tagad nodod savas zināšanas spēlētā-
jām. Komanda vinnēja trīs spēles un 
zaudēja divas; tajā piedalījās Marisa 
Ejupa, Kristīne Krautmane, Astrīda 
Kreilis, Kaiva Mateusa (no Kanādas), 
Keita Raijana (Kate Ryan), Molija 
Tomsone (Molly Thompson), Lara 
Tolks un Justine Tupurīte.

Vīriešu basketbola komandu trenē-
ja Austrālijas tandēms, spēlējošais tre-
neris Adam Klopsteins, kurš speciāli 
atceļoja no Austrālijas, lai piedalītos; 
spēlējošais palīgtreneris Uldis Brūns 
(kurš jau bijis Rīgā 9 gadus un pie-

dalījās sporta spēlēs jau piekto reizi). 
Komandā, kura vinnēja četras un zau-
dēja tikai vienu spēli, spēlēja Ed Al-
culumbre (no Kanādas), Guntars Dīķis 
(no Anglijas), Pauls Ejups, Ādams Ga-
luppo, Džons Hjūstons (no Kanādas), 
Metjū (Matthew) Polis un Dzoijs Rai-
jans (Joey Ryan). Oficiālie līdzbraucēji 
un atbalstītāji, kuri palīdzēja ceļojuma 
veiksmei, bija Andris Trautmanis, Vi-
dvuds Celtnieks, Miķelis Abuls, Ma-
ruta Tomsone (Thompson).

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

ALA Sporta nozares brauciens
Rīgā, Jelgavā un Kurzemē

No kreisās: Uldis Brūns, Toms Traut-
manis, Aldis Bērziņš.
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Latvijas Okupācijas muzejam jauns vadītājs
Muzejs ir plaši pazīstams gan Latvijā, gan ārvalstīs

Līdzšinējā Okupācijas muzeja direk-
tore Dr. Gundega Michele un jaunais 
direktors Dr. Gunārs Nāgels.
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ATBALSTIET LAIKRAKSTA DARBU,
lai varam turpināt regulāri jūs informēt, izklaidēt un izglītot!

Izmantojiet tīmekļa vietni: http://laikraksts.com/Atbalstit.php
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Kinovakars „Rīgas Gidons“
„Dzimuši Rīgā – slaveni pasaulē“

laikrakstam Latvietis tika pirmais auto-
grāfs. Gidonam Krēmeram nācās pulka 
reižu parakstīties, jo gribētāji bija sa-
stājušies garā rindā. Vērojot no malas, 
mākslinieka skatienā bija jaušams tāds 
miers pāri visai sīkumainajai trauks-
mei, sak’, ko nu jūs te satraucaties.

Turpat Versaļas zālē visi tika ai-
cināti būt par lieciniekiem filmēšanas 
brīdim, kā Gidons Krēmers pārgriež 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklā-
šanas simbolisko lentu, tik milzīgas 
šķēres mākslinieks noteikti turēja ro-
kās pirmo reizi, un tad skaļi nolasīja uz 
nogrieztās lentes posmiņa rakstīto tau-
tasdziesmu. Uz LNB direktora Andra 
Vilka jautājumu, kam no rīdziniekiem 
viņš novēlētu kā nākamajam pārgriezt 
atklāšanas lentu, Gidons Krēmers no-
sauca komponista Georga Pelēča vār-
du. Pamazām visi ieņēma vietas kino-
zālē, lai noskatītos pasaulslavenajam 
vijolniekam – rīdziniekam Gidonam 
Krēmeram veltītu stundas garu filmu 
no daudzu gadu garumā safilmētiem 
materiāliem. Filmā apkopoti fragmen-
ti no dažādu studiju agrāk uzņemtajām 
filmām un Rīgas kinostudijas arhīva 
materiāliem. Filmas režisore un sce-
nāriste Laima Žurgina ļoti veiksmīgi 
ir veidojusi stāstu par Gidona Krē-
mera mūziķa karjeras pasaules slavas 
ceļiem, ne mirkli neļaujot skatītājam 

aizmirst, ka viss ir sācies te – Rīgā, un 
dažos vārdos informēja klātesošos par 
filmas tapšanas laiku.

Tad dzisa gaismas, un vijoļmūzi-
kas skaņās sākās Rīgas Gidons. Pro-
tams, bija ļoti interesanti atskatīties uz 
aizgājušiem laikiem, redzēt un dzirdēt 
slavenu un māksliniekam arī tuvu cil-
vēku stāstījumus. Pats Gidons Krē-
mers filmas gaitā intervijās runā trijās 
valodās – latviešu, vācu un krievu. Fil-
ma beidzās tāpat kā koncerts – ar ap-
lausiem, ar kājās stāvošiem skatītājiem 
un pāri krēslu rindai apkampās vijol-
nieks un kino režisore ar cieņas un pa-
teicības apliecinājumiem, ar buču uz 
vaiga un puķēm.

Ļoti labestīgā noskaņā pavadīts 
vakars. Nākamās dienas Gidonam 
Krēmeram un Kremerata Baltica ne-
sīs atbildīga darba pilnas koncertdie-
nas gan Siguldā, gan Rīgā – festivāla 
Rīgas zvaigznes un koncertcikla Dzi-
muši Rīgā ietvaros, ar kulmināciju 
6. jūlija koncertā uz brīvdabas skatu-
ves pie Latvijas Nacionālās operas – šī 
skatuve būs Rīgā dzimušo pasaules 
mūzikas zvaigžņu tikšanās vieta.

Koncerta tiešraidi varēs noskatīties 
milzums mūzikas cienītāju Eiropā.

Arī klasiskās mūzikas cienītāja, –
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Rīga, Splendid Pa-
lace Elizabetes ielā, ki-
novakars Rīgas Gidons 
četrās daļās 2. jūlija 
vakarā, – tas viss noti-
ka Rīga 2014 projekta 

Dzimuši Rīgā ietvaros. Ļoti skaists un 
sirsnīgs pasākums, pastāstīšu, ko es 
tur redzēju un dzirdēju.

Viss sākās ar lūgto viesu ieraša-
nos kinoteātra Splendid Palace Slavas 
sienas portretu galerijā, kuras pirmo 
kārtu 2011. gadā izveidoja SIA Rīgas 
nami sadarbībā ar Latvijas Institūtu, 
izstādot sešpadsmit, pasaules slavu 
iemantojušo rīdzinieku portretus. 
Skaidrības labad nosaukšu viņu vār-
dus: Ivars Kalviņš – ķīmiķis un Valters 
Caps – izgudrotājs; Fridrihs Canders – 
zinātnieks un Vilhelms Ostvalds – 
ķīmiķis; filozofi – Jesaja Berlins un 
Filips Halsmans; Vera Muhina – tēl-
niece un Sergejs Eizenšteins – kino 
režisors; Kārlis Skrastiņš – hokejists 
un Mihails Tāls – šaha lielmeistars; 
Raimonds Pauls – komponists un Gu-
nārs Birkerts – arhitekts; baletdejotāji 
Māris Liepa un Mihails Barišņikovs; 
Mariss Jansons – diriģents un Gidons 
Krēmers – vijolnieks (interaktīvie mo-
nitori dod iespēju trijās valodās iepazī-
ties ar šo cilvēku biogrāfijām).

Un tagad Slavas sienas vienīgajai 
dāmai – tēlniecei, portretu galerijas 
otrajā kārtā pievienoja četru jaunu un 
slavenu mākslinieču portretus: Baiba 
Skride – vijolniece; Inese Galante – 
soprāns; Elīna Garanča – mecosoprāns 
un Ksenija Sidorova – akordeoniste. 
Sapulcējušos viesus uzrunāja SIA Rī-
gas nami valdes priekšsēdētāja Vineta 
Verika, Rīgas domes vicemērs Andris 
Ameriks, muzikoloģe Inese Lūsiņa, 
operdziedātāja Inese Galante, Latvijas 
Institūta direktore Karina Pētersone 
un vijolnieks Gidons Krēmers. Visi 
runātāji akcentēja domu, ka Latvijas 
mākslinieces ar pasaules vārdu dara 
atpazīstamu Latviju un, kā teica mu-
zikoloģe Inese Lūsiņa: „...vienmēr būs 
mūsējās, lai arī tagad dzīvo Vācijā, 
Spānijā un Lielbritānijā.“

Bija jauki vērot daudzo mākslinie-
ku sirsnīgo satikšanos, bet cieņpilnu 
apbrīnu manī izraisīja operas dīva Ine-
se Galante – viņas mobilizēšanās ka-
meru priekšā (prese bija kupli pārstā-
vēta), kuras acu skatiens nebija vērsts 
no slavas augstumiem, – tik tiešām, 
mūsējā. Pēc oficiālajām uzrunām kādu 
brīdi notika individuālas intervijas, un 
Gidonam Krēmeram nācās ielūkoties 
acīs portreta Krēmeram. Tad viesi tika 
aicināti uz kinoteātra Versaļas zāli, 
kurā notika Gidona Krēmera grāmatas 
Vēstules jaunai pianistei atvēršana un 
arī iespēja iegūt tās autora autogrāfu. 
Grāmata ir pārdomas par mākslinieka 
ceļu uz panākumiem. Tā nu sanāca, ka 

Latviešu Ciems Melburnā meklē

Ērģelnieku,

kas varētu spēlēt mēneša pirmās un 
trešās svētdienas dievkalpojumos,

no plkst. 14.00 – 15.00.

Tuvāka informācija pieejama
Latviešu Ciema birojā vai zvanot pa 

tālruni 03 9800 2977.

No kreisās: Vineta Verika, Andris Ameriks, Inese Lūsiņa, Inese Galante, Karina 
Pētersone, Gidons Krēmers.
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Saulgriežu dienā, 
21. jūnijā, Dzintaru pa-
galmā Adelaides tuvu-
mā nāca tautieši no tuvā-
kām un tālākām vietām. 
Ziedu klēpji pārtapa 
skaistos vainagos, un lī-

gotāji pulcējās pie Jāņa mātes un Jāņa 
tēva krāšņi izpušķotiem sētas vārtiem.

Izdziedot Līgo dziesmas un dau-
dzinot saimniekus, Jāņa bērni tika 
mīļi sagaidīti un cienāti ar Jāņu sieru 
un alu. Ar īpašu rituālu Jāņa tēvam un 
Jāņa mātei tika uzlikti vainagi, un pēc 
tam viesi varēja pievienoties dančiem, 
ko vadīja deju grupa Auseklītis.

Pēc kārtīgas izdejošanās visi gāja 
mieloties ar desiņām, kāpostiem un 

dārzeņiem. Virtuvē rosījās vairāki pa-
līgi Britas Līdums vadībā. Ēdiens bija 
tik garšīgs un daudz, ka sanāca kārtējo 
reizi pārēsties. Vienīgais mierinājums 
bija, ka garā nakts priekšā.

Kamēr Jāņa bērni mielojās ar Ade-
laides skolas skolotāju, skolēnu vecāku 
un atbalstītāju sarūpēto ēdienu, Reinis 
Dancis ar Ivetu Leitasi izlozēja lote-
rijas balvas. Kad daļa no atnācējiem 
bija apdāvināti un guvums novērtēts, 
visi devās no kalna lejā, uz ugunskura 
vietu. Šeit līgošana turpinājās, gribē-
tos rakstīt, līdz pat rīta stundai... Droši 
vien kādam tā arī tas bija. It sevišķu 
jautrību radīja jaunieši no Vasaras 
vidusskolas. Tur varēja novērot, ka 
viņiem Dzintari un draugi no citām 

pavalstīm ir ļoti mīļi.
No rīta visus sagaidīja gardas un 

siltas pankūkas, ko Dāvids Priedkalns 
bija sācis cept plkst. 7 no rīta. Varbūt 
viņam sanāca Jāņu nakti negulēt?!

Elīna Rikarde
Laikrakstam „Latvietis“

Aicinājums pieteikt kandidātus
Pasaules brīvo latviešu apvienības 2014. gada balvai

Lai apliecinātu cieņu un izteiktu pateicību izciliem ār-
zemju latviešiem, kas ar saviem darbiem un sasniegumiem 
ir palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu tautas vēsturi, 
ir cēluši godā un popularizējuši latviešu vārdu, kā arī snie-
guši paliekamas latviešu kultūras vērtības, Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA) katru gadu piešķir balvu gan fi-
ziskām, gan juridiskām personām vai organizācijām.

Ikviena persona, organizācija vai draudze var pieteikt 
kandidātus savas mītņu zemes centrālās apvienības valdei :
• Amerikas Latviešu apvienība (ALA), 

• Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ),
• Latviešu nacionālā apvienība Kanādā (LNAK), 
• Eiropas Latviešu apvienība (ELA), 
• Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienība (DAKLA),
• Krievijas Latviešu kongress (KLK)

līdz šī gada 30. jūlijam.

Pieteiktos kandidātus izvērtēs apvienību valdes un 
savu lēmumu iesūtīs PBLA birojam (pblaASV@verizon.
net) līdz šī gada 31. augustam.

arhitekts Žanis Krauklis. Viņš arī parū-
pējies, lai piemiņas akmens iekļautos 
koku un krūmāju ainavā. Jau krietni 
agrāk (2001. g.) Žanis kopā ar koktēlnie-
ku Ģirtu Burvi veidojis divas ozolkoka 
plāksnes; tās iemontētas nišās pie ieejas 
Drustu luterāņu baznīcā. Plāksnēs iegra-
vēti drustēniešu un gatartiešu vārdi, kuri 
gājuši bojā padomju represijās.

„Pēdējā pusgadsimta laikā neesmu 
redzējis Valteru dīkā saliktām rokām,“ 
rezumē Ž. Krauklis. Teikts bez īpaša 
pārspīlējuma. Bijušais mērnieks, tūrisma 
un orientēšanās sporta veterāns V. Pauga 
sava novada vēsturi cēlis gaismā reizē ar 
dzimto Aizpalšu atdzīvināšanu.

Drustos apzinātas nacionālo par-
tizānu cīņu takas un bunkuri, četrās 
vietās – viņa liktie baltie krusti. Pirms 
dažiem gadiem (2008. g.) iznāca 
V. Paugas grāmata Aizrestotie ešelo-
ni, dokumentāli skarbs vēstījums par 
izsūtītajiem drustēniešiem. Tajā ap-
rakstītas veselas 48 represēto dzimtas.

Kā daudzviet skaistajos Latvijas 
laukos arī Drustos iedzīvotāju skaits 
gājis mazumā. Tie, kas noturas, nezau-
dē pašapziņu un ieaug ar saknēm. Par 
to pārliecinos sarunās pie jēra zupas, 
kurzemnieku sklandu raušiem un kafi-
jas daļēji atjaunoto Aizpalšu pagalmā.

Jau vairāk nekā 30 gadu sevi par 
drustēnieti uzskata tautskolas 99 baltie 
zirgi dibinātājs, bijušais rīdzinieks Ojārs 
Rode. Viņš – arī šāda pat nosaukuma 
biedrības valdes priekšsēdis. O. Rodes 
pedagoģijas atslēga vienkārša savā tieša-
mībā – lai citi eiropieši mācās dzīvesziņu 
no latviešiem. Nevis otrādi! Drustos viņa 
dibinātajā skoliņā vidēji 15 audzēkņu, 
katram no tiem garantēta individuāla pie-
eja. Kā apgalvo Rodes kungs, tautiskums 
un tradīcijas dzīvas visās paaudzēs. „Šo-
gad Līgo vakarā Piltiņkalnā bija vairāk 
jaunu cilvēku kā citu gadu,“ viņš stāsta.

Savukārt skolotājs un biškopis Vla-
dimirs Kovriga kopš 1995. gada Drus-
tu pamatskolā vada jaunsargu vienību. 
Ukraiņu uzvārds mantots no tēva, māte 
latviete un pašu viņu, kā ievēroju, uzru-
nā par Valdi. Jaunsargam cieņa pret na-
cionālo karogu, interese par vēsturi un 
prasme apieties ar ieroci ir kā zinātnie-
kam alfa un omega. Drustu skolas jaun-
sargus finansiāli atbalsta Raunas novada 
dome. Kā bilda jauno patriotu audzinā-
tājs, viņi piedalās svinīgos pasākumos 
arī Raunā, Cēsīs un citviet visā novadā.

Svinīgajā vakarjundā klāt bija vairā-
kas Drustu pamatskolas skolotājas. Vie-
na no viņām – Ieva Lejmalniece vada arī 
Drustu novadpētniecības muzeju. Ieva 
zina stāstīt, cik skolas bērni naski piemi-
ņas vietu sakopšanā. Šajā pagastā kopš 
Atmodas gadiem tādu ir gana daudz.

Piemiņas akmens Jānim Paugam 
veidots par Valtera Paugas ģimenes 
līdzekļiem. Pats tā iniciators un koor-
dinētājs atklāšanas brīdī par izpalīdzē-
šanu pateicās visiem labiem cilvēkiem. 
Tādiem kā uzņēmējs Kārlis Skrapcis no 
Drustiem un Jānis Apsītis no Cēsu puses, 
kuru tehnika ļāva izkustināt 7 tonnas 
smago laukakmeni. Par Žaņa Kraukļa 
pienesumu jau minēts. Un akmens nekā-
di nenostātos jaunajā vietā bez Laimas, 
Valtera dzīvesbiedres sapratnes.

Jānis Pauga, Latvijas brīvvalsts 
laikā atgriezies dzimtenē, zem cita ga-
barīta akmens atdusas Drustu kapsētā. 
Viņa brāļa mazdēls, kuram tagad jau 
87 gadi, Aizpalšu laukos iesējis rudzus. 
Kam rudenī būs vajadzīga raža, Valters 
vēl īsti nezina. Savas ziemas un vasaras 
viņš ģimenes vidū lielākoties aizvada 
paša celtajā mājā Juglas ezera krastā.

Padomju varas gados noārdītie 
Aizpalši vairs nav pamesta nomale. No 
jaunās koka guļbūves augšstāva pave-
ras skats uz Drustiem raksturīgo gāršu 
un Palsu, kur 18. gadsimtā esot zvejo-
tas saldūdens pērlenes. Par vienu lietu 
Valters runā ar nesatricināmu pārliecī-
bu: „Tas viss paliks Naurītim.“ Nauris 
ir viņa mazdēls, kuram astoņi gadi. Tā 
vai citādi, arī viņš dzīvojis līdzi tagad 
pelēkajā iegravētajam stāstam.

Voldemārs Hermanis, Rīgā
Laikrakstam „Latvietis“

Vēstures stunda Drustos
Turpinājums no 7. lpp.

Līgo lieli, līgo mazi „Dzintaros“!
Nāca tautieši no tuvākām un tālākām vietām

Līgotāji „Dzintaros“.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. jūlijs
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
1909. teologs, reliģijas vēsturnieks, 
folkloras pētnieks LZA goda loceklis 
Haralds Biezais.
1919. apvienojot Jāņa Baloža Atseviš-
ķo brigādi ar Jorģa Zemitāna Ziemeļ-
latvijas brigādi, tika izveidota Latvijas 
armija.
1919. Dāvids Simonsons kļūst par Lat-
vijas armijas 1. virspavēlnieku.

11. jūlijs
Leonora, Svens
1879. tēlnieks, mākslinieks Burkards 
Dzenis. Pirmā Latvijas ģerboņa radī-
tājs; to lietoja līdz 1921. gadam.
1892. (j.s., pēc v.s. 29. jūnijā) Latvijas 
armijas ģenerālis, pēdējais pirmsoku-
pācijas Latvijas Armijas štāba priekš-
nieks Lkok Hugo Rozenšteins. Apcie-
tināts 1940.g. augustā un izvests uz 

Krieviju, kur 1941.g. 30.jūlijā izpildīts 
nāvessods.
1944. Sarkanarmija ieiet Latvijā.
1979. latviešu dziedātājs Lauris Rei-
niks.

12. jūlijs
Indriķis, Ints, Namejs
Jūras svētku diena (2014)
1794. Lietuva ieņem Liepāju (pēc sa-
celšanās pret krieviem 24.03.).

13. jūlijs
Margrieta, Margarita
1934. Latvija apsola līdz 1984. gadam 
nokārtot Rīgas (1914.) parādus Lielbri-
tānijai.

14. jūlijs
Oskars, Ritvars, Anvars
1940. vēlēšanas par okupētās Latvijas 
Saeimu (tikai viens saraksts), beidzas 

15. jūlijā.

15. jūlijs
Egons, Egmonts, Egija, Henriks, 
Heinrihs
1920. Latvija un Vācija paraksta pa-
gaidu miera līgumu.
1954. filoloģe, tulkotāja AKKA/LAA 
izpilddirektore Inese Paklone.
1979. Latvijas politiķis Edgars Jau-
nups.

16. jūlijs
Hermīne, Estere
1904. sabiedrisks darbinieks Staņis-
lavs Začests.
1919. dib. Latvijas Jūras spēka rota.
1940. valodnieks Trevors Fennels.
1959. Nacionālo komunistu vadītājs 
Edgars Berklavs atcelts no amatiem; 
izraidīts no Latvijas un deportēts uz 
Krieviju.  ■

ziņojumā vispār nav pievērsta uzma-
nība. Ziņojuma autori aizmirsuši par 
Latvijas okupāciju un tās sekām. Lasī-
tājam tiek radīts priekšstats, ka tam ar 
valsts drošību nav nekāda sakara. Var-
būt Latvija pievienojās ES un NATO 
mirkļa iegribas dēļ?

Nav arī nekādu atsauču uz Sat-
versmi un nesen pieņemto preambulu. 
Ziņojuma autori Latvijas valstij izdo-
mājuši paši savas definīcijas. Tam, kas 
teikts Satversmē, šie cilvēki nepievērš 
nekādu uzmanību.

Draudu vērtējums vietām šķiet 
pilnīgi dīvains. Terorisma draudi tiek 
saistīti tikai ar radikālo islāmu. Jādo-
mā, ka Ukrainā teroristi arī ir islāmis-
ti. Vai arī – banderieši un fašisti, kā to 
apgalvo Krievijas propaganda.

Islāmam vispār šajā ziņojumā pie-
vērsta daudz lielāka uzmanība, nekā 

promaskavisko spēku darbībai Lat-
vijā. Ir īsas norādes uz kreisā spārna 
ekstrēmistiem, bet nav identificēta ne-
viena organizācija vai grupa. Tas pats 
par labējā spārna ekstrēmistiem. Ja tos 
nevar nosaukt vārdā, tad jāšaubās, vai 
Latvijā vispār tādi ekstrēmisti ir re-
dzēti.

Ziņojumā atklāti atzīts, ka valsts 
netaisās piešķirt naudu Zemessardzes 
apgādei ar prettanku un pretgaisa ie-
ročiem (26. lpp). Toties nacionālā dro-
šība tiks stiprināta ar „piemājas cūku 
novietņu uzraudzību“ un „mežacūku 
orālo vakcināciju Latgales reģionā“ 
(67. lpp).

Skumji, ka tas notiek laikā, kad 
Igaunija iepērk modernus prettanku 
ieročus, lai apbruņotu visas armijas 
un zemessardzes vienības – 80 raķešu 
kompleksus Javelin, bet morāli nove-
cojušos kompleksus Milan nodod no-
liktavās. Varbūt Latvija no draudzīgās 
kaimiņvalsts Igaunijas varētu izlūg-

ties, lai dažus no tiem aizlienē mums?
Vispārinot notikušo – vai tas nav 

simboliski, ka šāds dokuments pa-
rādās atklātībā vienu dienu pēc tam, 
kad svinīgi atklāta Itālijas, Latvijas un 
Luksemburgas Trio prezidentūra ES 
Padomē?

Kādu signālu tas sūta? Ko tas saka 
par nākotni – gan mums pašiem, gan 
mūsu partneriem ES un NATO, gan 
mūsu kaimiņiem? Man ir lūgums mi-
nistru prezidentei paskaidrot, kuras 
amatpersonas un institūcijas ir sastā-
dījušas šo ziņojumu. Saeimai ir tiesī-
bas to zināt.

Dr. Vineta Poriņa
Saeimas deputāte, 

EDSO PA Latvijas delegācijas 
vadītāja

Red.: Ziņojuma pilnais teksts lasāms: http://
titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs_lmp.ns
f/0/2F48AB31CC84AB2DC2257CF90035157B
?OpenDocument

Kad nacionālā drošība...
Turpinājums no 1. lpp.

bu. Bet tomēr jācer, ka Ēģiptes valdī-
ba nepaliks vienaldzīga par savu seju 
rietumu valstu acīs, jo Ēģiptes ekono-
mijai ir nepieciešami ārzemju tūristi. 
Latvijā žurnālisti pat iesaka boikotēt 
ceļojumus uz Ēģiptes kūrortiem.

Jaunā pagriezienā 7. jūlijā ABC 
radio ziņoja, ka prezidents al Sisijs ir 
izteicis nožēlu, ka žurnālistus tiesāja – 
labāk būtu bijis viņus deportēt. Šī va-
loda liekas maigāka nekā viņa pirmā 
reakcija dienā pēc soda piespriešanas. 
Cerēsim, ka šai jaunai stājai būs kon-
krēti labvēlīgi rezultāti.

Lai izplatītu informāciju par Pē-
tera stāvokli un tiesas pārsūdzēšanas 
procesu, Grestes ģimene ir izveidoju-

ši tīmekļa vietni freepetergreste.org. 
Pārsūdzēšanu veiks ģimene pati bez 
Al Džaziras starpniecības. Šis process 
prasīs daudz līdzekļu, un caur tīmekļa 
vietni publikai ir iespēja ziedot naudu.

Grestes ģimene lūdz publikai uz-
turēt protestu pret šo netaisnīgo tiesas 
spriedumu dzīvu presē un citos medi-
jos un prasīt savu valdību pārstāvjiem 
aktīvi darboties Pētera labā.

Un neskatoties uz Pētera pašreizē-
jo stāvokli, lūdzam jums iedomāties, 
ka Pēteris ir atkal brīvs un savas ģi-
menes lokā. Kā tas notiks, lai augstāki 
spēki izrīko.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

(1) http://www.abc.net.au/pm/
content/2014/s4038758.htm

(2) http://www.merip.org/egypts-
government-baltaga

(3) http://www.dailymail.co.uk/news/
article-2681854/Family-beg-former-
PM-Tony-Blair-help-free-BBC-
reporter-held-Egyptian-prison.html

* * *
Dienvidaustrālijas parlamenta abās 
palātās nosodīja Pētera Grestes 
notiesāšanu:
http://hansardpublic.parliament.
sa.gov.au/Pages/DateDisplay.aspx#/
DateDisplay/HANSARD-11-16912/
HANSARD-11-16903
http://hansardpublic.parliament.
sa.gov.au/Pages/DateDisplay.aspx#/
DateDisplay/HANSARD-10-13933/
HANSARD-10-13928

Pēteris Greste
Turpinājums no 3. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. jūlijā.
€1 = 1,44860 AUD
€1 = 0,79555 GBP

€1 = 1,54660 NZD
€1 = 1,36030 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 13. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien, 16. jūl., plkst. 11.00 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
braucienam uz North Haven pusdie-
nās. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
14. jūlijam.
Sestdien, 19. jūl., plkst. 11.00 pavār-
mākas kursi ALB namā. Valdis Voit-
kus rādīs savu sautēto kāpostu recepti. 
Ieeja pret ziedojumiem, sākot no $4. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 14. 
jūlijam.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Sestdien, 26. jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pankūku pēcpusdiena 
DV namā. Visi mīļi aicināti un gaidīti!
Svētdien, 27. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 20. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums. 13. svētdiena pēc Lieldienām.

Brisbanē
Sestdien, 12. jūl., plkst. 13.00 Filmas 
Pēdējā tempļa hronikas izrāde Latvie-
šu namā Saules Ltd sarīkojumā. Ieeja 
$10, bērniem zem 10 par brīvu. Kafija 
un kūkas $5.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
Sestdien, 26. jūl., plkst. 12.00 Rummy 
& zolītes spēles DV sarīkojumā Lat-
viešu namā. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 19. jūl., plkst. 13.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu Nācaretes baznī-
cā. Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Sestdien, 26. jūl., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Imma-
nuel baznīcas zālē, Lyons. DVD filma 
par vokālsimfoniskās mūzikas koncer-
tu 2013. gada Dziesmu svētku laikā – 
Brīnumzeme Latvija.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Trešdien, 16. jūl., plkst. 11.00 Dauga-
vas vanadžu sanāksme DV mītnē.
Piektdien, 25. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. jūl., plkst. 14.00 Dauga-
vas Vanagu Melburnas nodaļas dibi-

nāšanas atceres sarīkojums.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 13. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma plkst. 
11.30 mācītāja priekšlasījums: Garīdz-
nieku ordinācija.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 27. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums, kurā piedalīsies prāv. Dr. 
Jānis Priedkalns. Pēc dievkalpojuma 
plkst. 12.00 Bībeles studijas.

Pertā
Svētdien, 20. jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pankūku pusdienas. 
Pēc pusdienām video izrāde Sapņu ko-
manda. Visi mīļi gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 11. jūl., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma pusdienas un mācītāja 
Latvijas ceļojuma atstāstījums.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 13. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 27. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 11. jūl., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 13. jūl., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums.
Trešdien, 16. jūl., plkst.18.50 LTV1 
dokumentālā filma par Austrālijas/
Latvijas Al Džazīra žurnālista Pētera 

Grestes notiesāšanu Kairā.
Trešdien, 16. jūl., plkst. 20.00 Latvi-
an Voices, britu a cappella grupas The 
Kings Singers un pašmāju virtuozu 
Xylem Trio koncerts Latvijas Nacionā-
lajā Operā.
Piektdien, 18. jūl., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Jelgavas Uzvaras parka estrādē.
Pirmdien, 21. jūl. – 26. jūl., Vispa-
saules Cēsnieku Dienas 2014. www.
cesis.lv
Līdz 27. jūl. Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejā Skārņu ielā 10/20, 
Vecrīgā, Lielajā zālē izstāde no modes 
vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva (Pa-
rīze) tērpu kolekcijas Dumpis budu-
ārā. 1970. gadu mode.
Piektdien, 25. jūl., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Valmieras estrādē.
Piektdien, 25. jūl. – 27. jūl., fotople-
nērs Ainažos. strobist.lv
Līdz 27. jūlijam, izstāde Rīgas paš/
portreti skatāma Tabakas fabrikā, 
Miera ielā 58. Iesaistot vairāk nekā 
500 galvaspilsētas iedzīvotājus, kā arī 
atzītus fotogrāfus, izstāde piedāvās 
mūsdienīgu rīdzinieku portretu caur 
viņu pašu un mākslinieku acīm.
Līdz 30. jūlijam latviešu-zviedru fo-
togrāfa Imanta Grosa personālizstāde 
Gadagājumi/Vintages Vīna studijā 
Elizabetes 10, Rīgā.
Līdz 31. jūl. Siguldas Mākslu skolā 
Baltais Flīģelis – Gunas Oškalnas-Vē-
jiņas foto izstāde Dejo Vija Vētra.
Līdz 3. augustam LNMM izstāžu zālē 
Arsenāls Torņa ielā 1, Vecrīgā izstāde 
Lauki – RIXC festivāls Māksla+Komu-
nikācija 2014, Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014. gadā programmas 
Force Majeure ietvaros. Tematiskā lī-
nija Izdzīvošanas komplekts.
Līdz 6. sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes ielā 
57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 5. stāvs), 
Rīgā izstāde Jaunā sievišķība.  ■

Filmētājiem vēl laiks sagatavoties uz cepšanu!
Īsfilmu konkursam PĪRĀGS pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 31. augustam.

Vieta Jūsu reklāmai.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums 

$10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $11.


