
Jaunā konservatīvā 
partija konstatē, ka ne-
tiek nodrošinātas iedzī-
votāju tiesības saņemt 
līdzvērtīgu informāciju 
par visiem Saeimas vē-
lēšanās iesaistītajiem 
politiskajiem spēkiem 

Aktualizējoties 12. Saeimas 
priekšvēlēšanu kampaņai, Jaunā kon-
servatīvā partija aizvien biežāk kon-
statē tās klaju ignorēšanu komunikatī-
vajā telpā kā atsevišķos privātajos, tā 
arī sabiedriskajos plašsaziņas līdzek-
ļos. Tas liecina par mediju nevienlīdzī-
gu attieksmi pret Saeimas vēlēšanās 
iesaistītajiem politiskajiem spēkiem 
un par demokrātijas deficītu, tādējādi 
manipulējot un ietekmējot vēlētāju uz-
skatus, nevis ļaujot tiem iegūt pilnīgu 
informāciju, lai izdarītu brīvu izvēli.

Piemēram, Latvijas Televīzija, kas 

ir sabiedriskā televīzija un tiek uztu-
rēta par nodokļu maksātāju naudu un 
kuras 1. kanālā pirms vēlēšanām ir iz-
veidots īpašs raidījums Izvēlies nākot-
ni, 3. septembra raidījumā, kurā tika 
analizēti partiju saraksti un līderi, vai-
rākas partijas, tostarp, Jaunā konserva-
tīvā partija, netika pat pieminēta. Līdz 
ar to netika ievērots vienlīdzības prin-
cips, lai katrs sabiedrības loceklis va-
rētu veidot pamatotu un brīvu viedokli 
par katru no 12. Saeimas vēlēšanās 
iesaistītajiem politiskajiem spēkiem. 
Atsevišķos interneta portālos tiek ie-
vietotas tā saucamās vēlēšanu rezultā-
tu prognozes vai it kā šī brīža reitingi, 
kuru rezultātos atsevišķi balsojumi 
nemaz neparādās. Tas ir manipulatīvi, 
nedemokrātiski un Latvijai kā Eiropas 
Savienības dalībvalstij nepiedodami.
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ASV sargās Baltiju
Prezidenta Obama runa Tallinā

Ceļā uz NATO samitu Velsā, ASV 
prezidents Baraks Obama viesojās 
Tallinā, Igaunijā. Trešdien, 3. septem-
brī viņš Tallinā tikās ar visiem trim 
Baltijas valstu prezidentiem. Prezi-
dents Obama uzrunāja Igaunijas tautu, 
sveicot to igauniski: „Tere Eesti!“, un 
slavēja Baltijas tautu darbu, celdamas 
savu demokrātiju.

Viņš atzina patiesību, ka vairā-

ku paaudžu darbs ir veicis vēsturisku 
progresu uz mūsu kopīgo vīziju – Ei-
ropu, kura ir vesela un brīva un mierā. 
Bet Krievijas agresija pret Ukrainu ap-
draud šo vīziju. Obama nožēloja Krie-
vijas valsts veidoto propagandu, kas ir 
pārliecinājis daudzus krievus, ka viņu 
valdības darītais stiprina Krieviju. Bet 
atceroties cara laikus, un mēģināt at-
gūt zemes, kuras tā pazaudēja 19. gad-

simtā, noteikti nav veids, kā nodroši-
nāt Krievijas varenību 21. gadsimtā.

Obama turpināja, ka NATO aizstā-
vēs katru savu sabiedroto. Neesot veci 
vai jauni locekļi, nav juniori vai se-
niori locekļi – ir tikai Sabiedrotie. Un 
mēs aizsargāsim pilnīgi katra Sabied-
rotā teritoriālo integritāti. Tallinas un 
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Mīļā Mildiņ!
Tu jau zini, ka es 

neesmu nekāda pļāpa, 
tādēļ tas, ko Tev šoreiz 
rakstu, lai paliek tikai 
starp mums, ja?

Publiski, DV Ade-
laides Vīru kora nedēļas 

nogale bija ļoti jauka, un oficiālos ap-
rakstus būsi jau avīzēs lasījusi, bet tās 
aizkulises jau neviens nestāsta. Biju 
tanī lietā mazliet iesaistīta, tādēļ varē-
ju novērot, kā saka, no iekšas uz āru.

Sākās jau ar ģenerālmēģinājumu 
Tālavas Lielajā zālē piektdienas va-
karā. Kafejnīcā Laimīgā Stunda, tā-
tad jācer, ka koristi apzināsies savu 

pienākumu un neaizrausies ar uzdzīvi 
ap stūri. Milzīga gatavošanās, kamēr 
izkārto skaņu, gaismas, podestus, gal-
dus un krēslus, utt. Vanadzes kārtoja 
viesu ēdināšanu, bet neviens nebija 
padomājis, ka viņām vajadzēs zāles 
malā galdus, kur visu to ēdienu salikt, 
un pašām bija jāstiepj galdi. Kamēr 
koristi uz podestiem mēģināja, James 
Nobes spēlējās ar skaņu aparatūru, un 
Ēriks Strauts žilbināja dziedātājus ar 
prožektoriem.

No Melburnas bija atbraukuši pa-
pildspēki, jo ar kuplāku dziedātāju 
skaitu labāk skan, un jubilejas prog-

Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēt!
Adelaides DV Vīru Kora jubilejas pusdienas
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Svētdien, 31. augus-
tā, pēc iepriekšējā die-
nā nodziedātā 45 gadu 
jubilejas koncerta, kora 
vīri ar prieku par labi 
veiktu darbu un ar atjau-
notu spēku pulcējās DV 
namā, lai slēgtā sarīko-

jumā ar saviem tuvākiem draugiem 
priecātos un nosvinētu savu nozīmīgo 
jubileju. Netrūka ne dziesmas un atmi-
ņas, ne silti vārdi, dāvanas un krāšņi 
ziedi, ne gardas pusdienas un jubile-
jas kliņģeris. Un, protams, ka netrūka 
omulības.

Ceremoniju meistars, korists un 
aktieris Jānis Lindbergs iepazīstināja 
apsveicējus, kur rindas priekšgalā stā-
vēja LR Goda konsuls Dienvidaustrāli-
jā Dr. Valdis Tomanis. Kā kādreizējais 
korists viņš ar lielu sirsnību varēja mi-
nēt vārdā daudzus kādreizējos koris-
tus, kas nu jau dzied tai lielajā korī aiz 
mūžības vārtiem. No publikas smai-
diem varēja manīt, ka arī citi viņus tur 
siltā piemiņā. DV Adelaides nodaļas 
priekšniece Gunta Rudzīte atgādināja, 
ka 1986. gada KD programmā Ade-
laides vīru korī bija uzskaitīti vairāk 
pirmo tenoru, nekā šodien ir dziedātā-
ji visā korī. Toreiz koris lepojās ar 57 
dziedātājiem, bet, lai gan šodien dzied 
tikai divpadsmit vīri, tie vēl smeļas 
spēku un iedvesmu no visiem, kas kād-
reiz dziedājuši viņu rindās, jo neviens 
nav aizmirsts. No Vanadzēm katram 
vīram tika maza dāvaniņa, kas node-
rēs dziedamās rīkles skalošanai. Ziedi 
un dāvana tika arī Vanadžu Ansambļa 
vadītājai Inesei Lainei. Apsveikums 
vīriem bija arī no ALB jauktā kora.

Malda Ceplīte no DLOA, Pēte-
ris Strazds no LAAJ, Bruno Krū-
miņš no ALB, diakons Ivars Ozols no 
Adelaides luterāņu draudzes, Valdis 
Jaudzems no Adelaides Latviešu ko-

operatīva un Ivars Birze no Sidnejas 
Latviešu vīru kora silti apsveica kori 
un diriģenti Astru Kronīti, papildinot 
savus vārdus gan ar ziediem, gan ar 
dāvanām, kuras sastāvēja galvenokārt 
no grādīga satura pudelēm, gan pa vie-
nai, gan veseliem dučiem. Tika nolasīti 
arī rakstiski apsveikumi. Formālo daļu 
nobeidza ar diriģentes runu, kurā viņa, 
starp citu, atzina savu parādu dziedā-
tājiem, bez kuriem diriģentam nav ins-
trumenta, uz kā spēlēt. Viņa neaizmir-
sa pieminēt arī savu priekšteci – kora 
ilggadīgo un iemīļoto, pāragri mūžībā 
aizsaukto diriģentu Stasi Līvmani. Di-
riģentei pievienojās kora priekšnieks 
Edgars Ceplītis ar pateicībām dažiem 
iepriekšējās dienas palīgiem.

Rūpīgi izstrādātā priekšnesumu 
programmā dzirdējām atkal vīru kori 
ar lustīgām, nebēdnīgām un sentimen-
tālām dziesmām. Vienmēr aizkustina 
Tēva nams. Vanadžu Ansamblis uzstā-
jās ar Rindām auga ozoliņi un pārrobe-
žas visi, kas sevi nosaukuši par Daži 

Jubilejas pusdienu dalībnieki.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Diriģente Astra Kronīte un kora 
priekšnieks Edgars Ceplītis ar svētku 
kliņģeri.
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Kur palika flīģelis?
DV vīru kora jubilejas apmeklētājas novērojumi
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LAAJ aicinājums
Atbalsti savu latviešu mantojumu!

Latviešu apvienība 
Austrālijā un Jaunzē-
landē (LAAJ) arī šogad 
no 1. septembra līdz 
31. oktobrim rīko savu 
gadskārtējo līdzekļu 
vākšanas akciju. Jūsu 
atbalsts ir nepieciešams, 

lai LAAJ varētu turpināt savu darbu 
latviešu sabiedrības labā Austrālijā un 
Jaunzēlandē, kā arī Latvijā.

2013. gadā latvieši Austrālijā un 
Jaunzēlandē saziedoja $28 864.

Sirsnīgs paldies ikkatram ziedotā-
jam par izrādīto atsaucību un atbalstu!

Šogad LAAJ prezidijs ir izraudzī-
jis divus īpašus ziedojuma mērķus: 
Vītolu fonds – LAAJ stipendija un 
projekts Sveika, Latvija!

Vītolu fonds: šo fondu dibināja Vī-
tolu ģimene. Vītolu fonds piešķir savas 
un administrē citu ziedotāju stipendijas, 
atbalstot Latvijā maznodrošinātus, ta-
lantīgus jauniešus, kuriem citādi nebū-
tu iespējams iegūt augstāko izglītību. 
LAAJ pašlaik atbalsta vienu stipendiātu.

Projekts Sveika Latvija! dod jau-
niešiem iespēju apmeklēt Latviju, ie-
pazīties ar saviem latviešu izcelsmes 
vienaudžiem no visām pasaules ma-
lām, stiprināt savas latviskās saites un 
uzlabot latviešu valodas zināšanas.

Ar LAAJ Kultūras fonda atbalstu 
tiek īstenoti projekti, kas saistīti ar iz-
glītības jomu, jauniešu iesaistīšanu 
kultūras pasākumos (AZVV, 3X3 utt.). 
Kultūras fonds arī sniedz finansiālu 

atbalstu latviešu bib-
liotēkām un muzejiem 
Austrālijā, kā arī atbalsta 
citus latviskās identitātes 
celšanas projektus.

Līdzekļi ir nepiecie-
šami vairākām Prezidija 
un Kultūras fonda īste-
notajām aktivitātēm, piemēram, grā-
matu sūtīšanai uz Latviju, skolotāju 
konferences dalībnieku atbalstīšanai, 
18. novembra svētku runas teicēja 
ceļa izdevumiem, PBLA biedru mak-
sas segšanai, administrācijas izdevu-
miem, kā arī nodokļu nomaksai.

Laipni lūdzu ikvienam ieskatīties 
LAAJ mājas lapā www.laaj.org.au, kur 
ir iespējams iepazīties ar LAAJ vēsturi 
un vairāk uzzināt par mūsu centrālo or-
ganizāciju. Ar prezidiju var sazināties, 
izmantojot e-pastu: info@laaj.org.au 
savukārt ar Kultūras fondu var sazinā-
ties pa e-pastu: kf@laaj.org.au

Jūsu atbalsts ir nepieciešams, lai 
LAAJ varētu pastāvēt un turpināt savu 
darbu.

Šogad ziedotājiem atkal būs iespē-
ja ziedot, lietojot kredītkarti, vai veicot 
tiešu bankas pārskaitījumu uz LAAJ 
kontu (EFT).

LAAJ prezidija vārdā pateicos par 
līdzšinējo atbalstu un mudinu ikvie-
nam arī šogad ziedot un atbalstīt savu 
latviešu mantojumu!

Dr. Pēteris Strazds
LAAJ prezidija priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Savā uzrunā Tallinā, 

ASV prezidents Baraks 
Obama uzsvēra brīvās 
preses un runas brīvī-
bas nozīmi, jo, galu galā 
meli un dezinformācija 

nevar sacensties ar patiesību.
Rietumu demokrātiju izpratnē brī-

vā prese ir tāda, kura ir brīva no tās 
valsts spiediena, kurā tā publicējās. Bet 
kā to saprast apstākļos, kad zīmīga daļa 
Latvijas prese ir brīva no Latvijas valsts 
iestāžu spiediena, bet ir pakļauta dažā-
dos veidos kaimiņvalsts interesēm?

Lai veidotu valsts interesēm at-
bilstošu politiku mediju laukā, pie 
Kultūras ministrijas dibināja Mediju 
politikas nodaļu, un jau š.g. 12. maijā 
izsludināja konkursu uz vadītāja, ek-
sperta un juriskonsulta amatiem. Pēc 
pagarinājuma, konkursā pieteicās 19 
pretendenti, bet augusta beigās dzir-
dējām ziņas, ka pilnīgi neviens nav 
pieņemts darbā, un konkursu izsludi-
nāšot atkārtoti. Kandidāti neesot bijuši 
pietiekami zinoši.

Un vēl arvien Latvijā valda divas 
atšķirīgas informācijas telpas. Vienā 
dzirdam par Krievijas agresiju Ukrai-
nā, Ukrainas teritoriālās integritātes 
garantiju pārkāpšanu, prokrievisko 
spēku veiktiem kara noziegumiem, to 
starpā Malāzijas pasažieru lidmašīnas 
nogāšanu. Citā informācijas telpā dzir-
dam pilnīgi savādāku stāstu – par Uk-
rainas nacistu valdības uzbrukumiem 
miermīlīgiem krievu tautības iedzīvo-
tājiem, par Krievijas stingro neiejauk-
šanos, par Ukrainas spēku veiktiem 
kara noziegumiem, to starpā Malāzi-
jas pasažieru lidmašīnas nogāšanu.

Ja vēl var saprast dažādu nogru-
pējumu atšķirīgo patiesības versiju 
sludināšanu, tad ko lai saka par tiem, 
kas stāsta vienu stāstu par saviem no-
lūkiem latviešu medijiem, un izplata 
citu stāstu Latvijas krievu valodas me-
dijiem.

Propagandu, protams, vieglāk 
taisīt, ja ir vara un nauda. Piemēram, 
Krievijas režisors Oļegs Džurajevs ar 
Krievijas Federālā drošības dienesta 
atbalstu sācis Kaļiņingradā uzņemt 
mākslas filmu, kas parādīs visu patie-
sību par notikumiem Austrumukrainā. 
Kā amerikāņu algotņi sagūsta godīgus 
žurnālistus, kuri cenšas stāstīt patie-
sos faktus par Jaunkrievijas brīvības 
cīņām.

Ko lai Latvija, kā valsts, dara ar 
šādu propagandu, kura noteikti būs 
skatāma arī Latvijā? Ko nozīmē brīvā 
prese? Vai mums atļaut, runas un pre-
ses brīvības vārdā, šādu propagandu, 
kā arī kaimiņzemes ziņu raidījumus, 
kuri kalpo tikai kaimiņzemes valdības 
interesēm, ne objektīvo faktu izklāstī-
šanai?

Es pieņemu, ka šādu situāciju ir 

12. SAEIMAS VĒLĒŠANAS
Sestdien, 2014. gada 4. oktobrī 

Latvijas pilsoņiem ārzemēs, kuri balsošanas dienā ir sasnieguši 18 gadu 
vecumu, ir tiesības balsot.

Vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā būs atvērti no plkst. 7.00 – 20.00. 

Lai nobalsotu, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase. 

Pasēm, kurām nav beidzies derīguma termiņš, kā arī pases ar derīguma 
termiņu BEZTERMIŅA, ir derīgas balsošanai.

Kur var nobalsot Austrālijā?
Adelaidē: Latviešu namā (Tālava), 4 Clark St, Wayville.
Brisbanē: Latviešu namā, 24 Church Ave., Buranda.
Melburnā: Latviešu namā, 3 Dickens St., Elwood. 
Pertā: Latviešu centrā, 60 Cleaver Terrace, Belmont.
Sidnejā: Latviešu namā, 32 Parnell St, Strathfield.

Papildus informācija par 12. Saeimas vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājas lapā internetā – www.cvk.lv .

grūtāk izprast lielākām valstīm, kur 
nav tik viegli veidot liela mēroga ci-
tas valsts interesēm kalpojošo mediju 
tīklu.

Patlaban mūsu pasaules daļā meli 
un dezinformācija sacenšas ar patie-
sību. Jānodrošina, lai patiesība uzvar.

GN
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Vēl tikai nepilni četri 
mēneši atlikuši līdz Kul-
tūras dienām, kas šoreiz 
mūs pulcinās skaistajā 
Sidnejā! Jācer, ka līdz 
šim esat kaut mazliet tu-
vāk iepazinušies ar da-
žiem no gaidāmo svētku 

Latvijas viesiem. Šonedēļ turpinām 
iepazīstināšanu ar grupas „Laimas 
Muzykanti“ mūziķiem.

Matīss Uškāns šobrīd mācās au-
diovizuālo mediju mākslu augstskolā 
RISEBA, Rīgā un aktīvi muzicē vai-
rākās muzikālās apvienībās – Laimas 
Muzykanti, Māsas Dimantas, Evija 
Smagare, Wild Detroit Gang, Get 
Lucky Band, kā arī dažādos citos pro-
jektos kā sesiju mūziķis. Šeit noteikti 

jāpiemin arī ielu muzicēšana, ko kopā 
ar draugu Armandu Varslavānu (arī 
grupas Laimas Muzykanti sastāvā AL 
Kultūras dienās Sidnejā) piekopj da-
žādās Latvijas un citu valstu pilsētās. 
Armands cerams mūs varēs ieprieci-
nāt ar mandolīnas spēli, ko pieprot ar 
atvēzienu un noteikti varēs pavadīt 
jebkuru uzsākto dziesmu ar ģitārspē-
li, ko saka spēlējam jebkur, – īpaši tur, 
kur to atrod rūpīgi noslēptu, jo kā saka 
Armanda draugi: „Kur Armands, tur 
skaņa...“

Abu jauno mūziķu gaitas krustojās 
2008. gadā ar dalību folkloras kopā 
Dyrbyni, kas ielika pamatus ilglaicīgai 
draudzībai un kopīgam darbam mūzi-

kā. Kopš tā laika 
kopā izveidoti 
daudz un dažādi 
muzikāli projek-
ti, kas sevī ie-
tver tādus stilus, 
kā grunge rock, 
funk, punk, pop, 
post folk, indie 
u.c.

Mūziķis un 
komponists Val-
dis Rundzāns ir 
vairāk pazīstams 
kā Latvijā le-
ģendārās grupas 
Elpa dibinātājs, 
vadītājs un basģitārists. Valdi Sidne-
jā redzēsim un dzirdēsim spēlējam 
basģitāru un cerams, ka dzirdēsim 
arī kādu no viņa paša komponētajām 
dziesmām. Laimas Muzykanti par Val-
di saka, ka viņš atšķirībā no pārējiem 
grupas dalībniekiem neesot traks, iz-
ņemot uz skatuves, tāpēc arī iesaukts 
par Guru. Valda īpašā pazīme esot: 
alkoholu nelieto, runā...

Ar šiem un citiem māksliniekiem 
tiekamies AL Kultūras dienās Sidnejā! 

Rita Vīksniņa
Laikrakstam „Latvietis“

AL55.KD aicina 
visus latviešu fotogrā-
fus piedalīties Kultūras 
dienu foto izstādē, kas 
notiks Sidnejas Lat-
viešu namā M. Siliņa 
zāles un kafejnīcas tel-

pās no 2014. gada 20. decembra līdz 
2015. gada 1. janvārim.

Izstādes tēma ir Dzīvais mirklis 
(The Living Moment). Dzīvais mirklis 
ir par dzīves uztveršanu pilnā spektrā 
no priekiem līdz bēdām; tas ir par dzī-
ves apziņu; par būtiskā brīža izjušanu; 
tas ir par dzīvības burvību visās tās 
formās! Uztveriet šo dzīvo mirkli!

Godalgas $300, $200 un $100 pie-
šķirs trim labākajiem darbiem, kurus 
izvēlēsies neatkarīga žūrijas komisija.

Izstādes noteikumus un piedalī-
šanās veidlapu var lejuplādēt no AL55.
KD tīmekļa vietnes al55kd.com, kā arī 
no Sidnejas Latviešu biedrības tīmekļa 
vietnes slb.org.au.

D a r b i e m 
jābūt fotogra-
fētiem pēdējos 
4 gados. Pie-
teikšanās līdz 
2014. gada 
30. novembrim. 
Darbus jāno-
gādā Sidnejas 
Latviešu namā 
līdz 2014. gada. 
15. decembrim.

Informācija: rakstiet info@
al55kd.com vai zvaniet Ojāram Gres-
tem, tālr. 0434 295 871.

Baudiet dzīves mirkli!
AL55.KD

Foto izstāde – „Dzīvais mirklis“
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienas (AL55.KD)
Sidnejā, 2014. gada 26.–31. decembris
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Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu sejas
Armands Varslavāns, Matīss Uškāns un Valdis Rundzāns

Valdis Rundzāns – basģitāra.
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Armands Varslavāns – mandolīna, 
Matīss Uškāns – bungas.
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Pērles, spalvas, bohēma... Vai esi padomājis par savu Jaungada balles tēlu?
Sāc gatavoties laicīgi! Sidnejas AL55.Kultūras dienu balles tēma – 20. gadi!
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un citas uzkodas. Jauki pavadīta pēc-
pusdiena!

Rasma Celma
Laikrakstam „Latvietis“

Jubilejas sarīkojumu 
sestdien, 30. augustā, 
ievadīja MLB valdes 
priekšsēde Iveta Laine ar 
uzrunu, kam sekoja ie-
priekšējās valdes priekš-
sēdes Evas Brenneres 

runa. Pirms sākās apsveicēju runas, 
māc. Dainis Markovskis teica īsu svēt-
brīdi. Pirmais apsveicējs bija LR goda 
konsuls Melburnā Jānis Dēliņš. Sekoja 
Sidnejas Latviešu biedrības sveiciens, 
Daugavas Vanagu Melburnas noda-
ļas un DV dāmu nodaļas apsveikumi, 
MLNK, KKM, SKKM, Melburnas 
latviešu ev. lut. draudze, MLB Dau-
gavas skola, 3ZZZ raidījuma latviešu 
grupa un Viktors Bendrups (visvecā-
kais esošais biedrs). Sekoja rakstiskie 
sveicieni – kā pirmais bija apsveikums 
no Rīgas Latviešu biedrības priekš-

sēža Gunta Gailīša, tad no Kanberas 
Latviešu biedrības, no Adelaides Lat-
viešu biedrības, no ilggadīgās bijušās 
MLB priekšsēdes M. Stilves, Melbur-
nas Latviešu vidusskolas, Dainas kora 
un laikraksta Latvietis redakcijas.

Programmas turpinājumā dzirdē-
jām jauniešu muzikālos priekšnesu-
mus, ko izpildīja Aleksandrs Dārziņš 
(klavieres), Timotejs Leja-Valette 
(vijole), Nikolas Leja-Valette (klavie-
res), Kristīne Elberta (vijole), Olivers 
Gross (klavieres), Lily Clucas (kla-
vieres), Roberts Meiberlijs (Maberly) 
(klavieres), Kristīne Elberta un Laila 
Grosa (Zigmara Liepiņa Es atnācu 
uguntiņu – vijole un klavieres). Muzi-
kālo daļu noslēdza Magnuss Lainis ar 
trompeti, spēlējot R. Paula Cielaviņa, 
ko publika dziedāja līdzi.

Pēc tam sekoja vīns, sula un pīrāgi 

Melburnas Latviešu biedrība
65 gadu jubilejas sarīkojums

MELBURNAS 
LATVIEŠU cIEMA 

PAVASARA SVĒTKI
Melburnas Latviešu ciemā

2014. g. 27. septembrī,
plkst. 11.00.

Ieeja brīva
Pusdienas – $10.00

Priekšnesumi un dziedāšana
Pērkamas kūkas un kafija!

Loterija!

Visus laipni ielūdz 
Ciema talcinieces!

Eva Brennere.
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Muzikālās pēcpusdienas jaunie mākslinieki un palīgs. No kreisās: Kristīne El-
berta, Laila Grosa, Jānis Kārkliņš (palīdzēja aizskatuvē un sveica MLB DV 
Melburnas nodaļas un MLOA vārdā), Magnuss Lainis, Timotijs Leja-Valette, 
Nikolas Leja-Valette, Lily Clucas, Aleksandrs Dārziņš.

Mobilo pasu darbstacija
Veiksmīgi noslēdzies izbraukums Austrālijā un Jaunzēlandē

Augusta beigās ar Latvijas goda 
konsulu atbalstu veiksmīgi noslēdzies 
Ārlietu ministrijas un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes organizēts 
mobilo pasu darbstacijas izbraukums 
uz Austrāliju un Jaunzēlandi.

Izbraukuma laikā Brisbanē, Sid-
nejā, Melburnā, Adelaidē, Pertā un 
Kraistčerčā tika pieņemti pasu/perso-
nas apliecību pieteikumi un noņemti 
biometriskie dati, izmantojot mobilās 
pasu darbstacijas aprīkojumu. Kopā 
tika pieņemti 585 apmeklētāji, kuriem 
tika noformēti 633 personu apliecinoši 
dokumenti – pasu un personas apliecī-
bu pieteikumi.

Brauciens tika organizēts, lai stip-
rinātu saikni ar latviešiem Austrāli-
jā un Jaunzēlandē, un nodrošinātu ar 
personu apliecinošiem dokumentiem 

tautiešus, kas ieguvuši pilsonību pēc 
2013. gada 1. oktobra Pilsonības liku-
ma grozījumiem. Jaunās pases Austrā-
lijā un Jaunzēlandē dzīvojošie Latvijas 
pilsoņi saņems pirms 12. Saeimas vē-
lēšanām 4. oktobrī.

Ārlietu ministrija ir pateicīga Lat-
vijas goda konsuliem Austrālijā un 
Jaunzēlandē, bez kuru aktīvas līdz-
dalības un iesaistes šāda izbraukuma 
organizēšana nebūtu iespējama, kā arī 
vietējai latviešu diasporai par atsaucī-
bu.

Pirmais izbraukums ar mobilo 
pasu darbstaciju uz Austrāliju noti-
ka 2010. gadā, kad Brisbanē, Sidnejā, 
Melburnā, Adelaidē un Pertā tika no-
formētas pases 346 Latvijas pilsoņiem.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Latviešu kultūras biedrība TILTS 
mēģina katru gadu sarīkot vismaz 
vienu turneju Ziemeļamerikā ar lat-
viešu teātra izrādēm. Pēdējos gados 
gandrīz visas turnejas ir bijušas ar 
māksliniekiem no Latvijas, un aktieri 
ir bijuši no visiem pazīstamajiem, kā 
arī mazāk zināmiem Latvijas teātriem. 
Dažreiz mākslinieki paši piesakās uz 
Ziemeļamerikas turneju, bet parasti 
izvēle notiek uz atsauksmju un perso-
nīgu kontaktu pamata. Teātra izrādēm 
ir vairāki svarīgi noteikumi: vajag pie-

mērotu lugu, nedrīkst būt daudz rek-
vizītu un ceļa izdevumu dēļ ir svarīgi, 
lai ansamblis nebūtu liels – parasti ne 
vairāk kā 5-6 cilvēki. Pirms teātra an-
samblis tiek sarunāts turnejai, vairāki 
TILTA valdes locekļi noskatās izrādi 
Latvijā.

Šogad lugas un ansambļa izvēle 
ieilga, un galīgais lēmums par Mā-
ras Ķimeles lugu Parīze-Rīga-Parīze 
Biedrības Māras teātra izpildījumā 
tika pieņemts tikai jūnija beigās, kad 
turnejas rīkotājs Marcis Voldiņš un 

TILTA priekšsēdis Ģirts Zeidenbergs 
abi bija Latvijā, un viņiem bija iespēja 
ar aktieriem tikties. Marcis izstrādāja 
maršrutu un piedāvāja turneju latviešu 
centriem ar e-pastu 28. jūnijā. Centru 
sarunāšana ritēja raiti, un jūlija vidū 

No 4. – 6. septembrim Latvijā norit starp-
tautiska zinātniska konference Gothards 
Frīdrihs Stenders (1714 – 1796) un apgais-
mība Baltijā Eiropas kontekstā, bet Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā 18. gs. apgaismības 
laikmeta darbiniekam, latviešu laicīgās lite-

ratūras dibinātājam Vecajam Stenderam 300 gadu jubilejā 
4. septembrī tika veltīti vairāki pasākumi: LNB Letoni-
kas nodaļas Stendera lasītavas un izstādes Latvis. Dzīves, 
domu un darba liecības atvēršana. Klātesošos lūgtos vie-
sus tik seniem laikiem ar viduslaiku stīgu instrumenta rata 
lira (hurdy – gurdy) spēli noskaņoja māksliniece Anete Si-
manovska, instruments skan kā daudzas dūdas kopā.

Tālāk sekoja Latvijas bankas Stendera jubilejai veltītas 
5 eiro sudraba kolekcijas monētas prezentācija. Monētas 
grafisko dizainu veidojis Aigars Ozoliņš un ģipša mode-
li Jānis Strupulis; tā kalta Nīderlandes kaltuvē. (Monētas 
cena Latvijas Bankas kasēs – 41,07 eiro). Profesors Jānis 
Stradiņš savā uzrunā pastāstīja par Stendera ieguldījumu 
latviešu nācijas kultūrā – stāsti un ziņģes, latviešu ābeces 
un latviešu valodas gramatika, latviešu-vācu un vācu-lat-
viešu valodas vārdnīca. Monētas aversā – mācītājs rāda 
zēnam, cik plaša ir pasaule, bet reversā – pasaules uzbūves 
heliocentrisma koncepcija. LB valdes loceklis Jānis Blūms 
dāvināja sešas jubilejas monētas gan bibliotēkai, gan īpa-
šiem aicinātiem viesiem – Vecā Stendera radiniekiem – 
Elisei Stenderei (Elise Stender) un Manfrēdam Stenderam 
(Manfred Stender). Viesi no Vācijas par dāvinājumu bija 
ļoti aizkustināti.

Savukārt par G.F. Stendera ābeču faksimilizdevuma 
tapšanu pastāstīja izdevniecības Neptuns galvenā redaktore 
Laima Slava un izdevuma idejas autors, Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesors Valdis Villerušs.

Turpat, Gaismas pils piektā stāva izstāžu zālē Cime-
lia, varēja apskatīt 
1764. gadā Sten-
dera izgatavoto 
globusu pēc Dāni-
jas un Norvēģijas 
karaļa Frederi-
ha V pasūtījuma. 
Par godu šai jubi-
lejai un Gaismas 
pils atklāšanas 
svētkiem, Dānijas 
Nacionālā biblio-
tēka uz dažiem 
mēnešiem dod 
iespēju arī Lat-
vijā apskatīt šo 

unikālo 18. gs. darinājumu. Blakus telpā aiz stikla sienas 
ir apskatāma vēl viena unikāla 18.gs. ierīce – veļas mašī-
na – kopija, kuru pēc Stendera rasējuma publikācijām ir 
izgatavojis Latvijā sporta kamaniņu būves meistars Edvīns 
Guršpons (Otra veļas mašīnas kopija atrodas Viesītē.).

Izstādes ir ļoti interesantas, grāmatas vecajā drukā, 
ja kāds nav to redzējis, var apskatīt. Nav jau tik vienkārši 
saglabāt nākamajām paaudzēm grāmatas, laika zobs dara 
savu – un vienam eksponātam arī žurkas zobi izgrauzuši 
pamatīgu robu. Daudzi Stendera rakstu darbi nemaz nav 
Latvijā, tos vēl jāapzin un kaut vai digitālā formā jāieliek 
Gaismas pils plauktā. Vecais Stenders – sveštautietis, bet 
Latvis – tik ļoti daudz izdarījis latviešu laicīgās literatūras 
laukā. Katrs izstāžu apmeklējums būs kā paldies mūsu di-
žajam Stenderam.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Vecais Stenders Gaismas pilī
Karaļa pasūtījums un veļas mašīna

Stendera grāmatas.
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LNB diretors Andris Vilks, prof. Jānis Stradiņš. Ekrānā 
redzama jaunā Stendera monēta.
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Stendera ābece.
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Teātra turnejas „Parīze-Rīga-Parīze“ rīkošana
Sarežģītie ASV noteikumi vīzu iegūšanai

 
Turpinājums 7. lpp.
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bija skaidrs, ka turneja varēs notikt ar 
izrādēm 10 ASV latviešu centros, plus 
Toronto. Paldies, visiem izrāžu rīkotā-
jiem par labo sadarbību un ātro izšķir-
šanos izrādi rīkot!

Bet TILTAM tikai tad sākās īstais 
sprieguma pilnais darbs.

Kaut arī tūristi no Latvijas tagad 
var iebraukt ASV bez vīzām, ASV 
valdība ir ievedusi stingras prasības 
ārzemju māksliniekiem, kas uzstājas 
Amerikā – tiem vajag piekrišanu no 
aktieru vai mūziķu arodbiedrības, at-
ļauju no valsts drošības departamenta 
un darba vīzu. Pieprasījuma anketa 
valsts drošības departamentam prasa 
ļoti sīku informāciju, tā var segt 40 un 
vairāk lapaspuses, un normāli izvērtē-
šanas process prasa ap pus gadu. Paāt-
rinātais atļaujas izsniegšanas process 
maksā $1600, bet arī tad termiņi nav 
skaidri. Iebraukšanas atļaujas iegū-
šana ir komplicēta garās anketas dēļ, 
bet galveno sasprindzinājumu rada 
neziņa, vai iesniegtā informācija ir 
pilnīga; petīcijas iesniegšanas process 
nepielaiž iespēju sazināties ar atļaujas 
izsniedzējiem.

Tā kā bieži vienošanās ar aktie-
riem vai mūziķiem par turneju notiek 
mazāk par pusgadu pirms turnejas 
sākuma, TILTAM parasti ir jāpiepra-
sa paātrinātais atļaujas izsniegšanas 
process. Tā tas bija ar lugas Parīze-Rī-
ga-Parīzes aktieriem šī gada augustā.

Lūgumu aktieru biedrībai Actors 
Equity Association ar nākamās dienas 

piegādi iesūtījām 7. jūlijā, un 25. jū-
lijā saņēmām atbildi: biedrība piekrīt 
TILTA paskaidrojumiem, ka luga ir 
etniski unikāla un ka Latvijas aktieri 
neatņems darbu vietējiem. Tūlīt ie-
sniedzām petīciju US Citizenship and 
Immigration Services birojam, samak-
sājot nodevu pasteidzinātai atbildei. 
Lai nodrošinātu ātru atbildi, TILTS 
vēl stājās sakarā ar ASV ārlietu mi-
nistrijas Latvian Desk (caur Latvijas 
vēstniecību ASV), lūdzot palīdzību 
pēc iespējas ātrai izvērtēšanai.

Atbildes vietā 13. augustā TILTS 
saņēma lūgumu pēc papildus informā-
cijas – pierādījumu, ka izrāde tiešām ir 
etniski unikāla un citus dokumentus. 
Tos TILTS sagādāja divu dienu laikā, 
ieskaitot vēstuli ar sīku paskaidroju-
mu no Kultūras ministrijas, un visi 
dokumenti tika nosūtīti no ministrijas 
faksa mašīnas uz Valsts drošības de-
partamentu Vermontā. Atbilde tagad 
bija sagaidāma 15 dienu laikā – līdz 
29. augustam. Bet aktieriem bija biļe-
tes izbraukšanai no Rīgas 20. augustā, 
un pirmā izrāde Sietlā bija 22. augus-
tā! Rēķinājāmies, ka turneja varētu 
būt jāatsauc un brīdinājām ar vēstuli 
visus izrāžu rīkotājus. Atsaukšanas 
gadījumā TILTAM būtu bijis jāuzņe-
mas iespējams $12 550 zaudējums par 
izpirktām lidmašīnas biļetēm, atļaujas 
pieprasīšanu un citiem izdevumiem.

Pēc neatlaidīgiem mēģinājumiem 
Ģirts Zeidenbergs beidzot tomēr tele-
foniski sasniedza TILTA iesnieguma 
izvērtētāju Vermontā un 18. augustā 
ar e-pastu saņēmām pozitīvu atbildi. 
19. augustā aktieri izpildīja pie ASV 

sūtniecības datora darba vīzas piepra-
sījumu, bet atbildi varēja saņemt tikai 
nākošā dienā, jo pirms vīzas izsnieg-
šanas datoru sistēmai bija jāizskata 
dažādas datubāzes Amerikā. ASV 
konsuls Rīgā bija tik pretimnākošs, ka 
atnāca uz darbu 20. augustā septiņos 
no rīta, lai izrakstītu aktieriem vīzas 
un tie varētu tikt uz lidmašīnu devi-
ņos.

Pēc visiem uztraukumiem šī tur-
neja sākās, kā bija plānots, un norit 
bez traucējumiem. Bet rīkošana prasī-
ja diezgan lielu sasprindzinājumu, ne-
skaitāmas vēstules un e-pastus un bez 
gala telefona sarunu, kas notika nepa-
rastās stundās, jo liela daļa bija starp 
Latviju un Ameriku.

Saprotam, ka neziņa līdz pēdējam 
brīdim radīja sasprindzinājumu arī 
visiem izrāžu rīkotājiem. Paldies par 
Jūsu pacietību! Mēģināsim turpmāk 
darboties tā, lai šāds sasprindzinājums 
nerastos, bet diemžēl nevaram neko 
solīt.

Andris Padegs
Laikrakstam „Latvietis“

Patreiz sēžu 10 973 m virs zemeslodes, – 
43°C, Singapūras lidfirmas A380-800 sudra-
ba putnā ceļā uz Angliju un tad Latviju, kur 
Vecāķos, 23. jūnijā, svinēsim Jāņus un mūsu 
30 gadu laulības gadadienu.

Šī būs pirmā reize Latvijā Jāņu laikā, un 
kāri gaidu iespēju valkāt ozollapu pītu vai-

ņagu. Šeit Austrālijā, Engadīnē, kaut gan grezni, kupli un 
smaržīgi, tie bija pīti no eikaliptu lapām.

Būsim prom no mājām vairāk nekā piecas nedēļas, un 
mājas drošību, dārzu kopšanu un mūsu vecā suņa Zeka lab-
klājību esam atstājuši drošās rokās. Mana bijušā vidussko-
las drauga māsīca Lauis labprātīgi pieskata ceļotāju mājas 
viņu prombūtnes laikā. Viņa paskaidro, ka tā darot, viņa 
piedzīvo atvaļinājumu un arī izpalīdz citiem. Pie glāzes 
vīnu, paskaidrojot viņai, kas būtu darāms un vaktējams, 
pārrunājam arī mūsu bērnu dienas. Izrādās, ka viņa ap-
meklēja Engadīnes pamatskolu kopā ar manu vecāko māsu 
Dagniju. Dīvaini gan! Uzreiz ielejam glāzi Dagnijas pie-
miņai.

Lauisai lauku mājas Nembakaheds (Nambucca Heads) 
tuvumā, Jaundienvidvelsas ziemeļos, piekrastē. Tur brīvi 
ganās viņas daži liellopi, bet viņa reti ir mājās, jo gandrīz 
pastāvīgi vaktē citu mājas un dzīvniekus. Labi, ka viņai 
esot izpalīdzīgi kaimiņi. Ar pirmo ošņu Zeks sajūt Lauisas 
saistību ar dzīvniekiem, un viņa apcirptā astīte purinās tā, 
ka varētu izmežģīt mugurkaulu! Nu prieks visiem!!

Pirms sēžamies taksī, iepazīstinu Lauisu ar kaimiņiem, 
novēlam visiem labu veselību un laimi, žēl, bet mūs gaida 
citur pasaulē. Lūdzu neaizmirstiet aplaistīt bambusniedri 
un boganviliju! Uz redzēšanos, čau, un esam prom!

Vilciena brauciens no Zelta piekrastes (Gold Coast) 
uz lidostu Brisbenā liekas ilgāks nekā pavadītā pusotra 
stunda. Ierodamies lidostā laicīgi, un tā kā esam gandrīz 
pirmie rindā pie biļešu pārbaudes letes, lietas nokārtojās 

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (1)
No Zelta piekrastes līdz Anglijai

Kristaps Zariņš ar īrēto Voksolu Anglijā.
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Teātra turneja rīkošana
Turpinājums no 6. lpp.

 
Turpinājums 10. lpp.

„Parīze-Rīga-Parīze“.
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Kā dzidrs ūdens de-
jotāji uzlija uz deju grī-
das. Izsmelti no latviešu 
tautas deju dziļās akas, 
dejotāji un horeogrāfi 
mūs veldzēja, dzesējot 
mūsu, kopš pēdējā deju 

lieluzveduma, iekrātās slāpes pēc lat-
viešu tautas dejām.

Tā pagāja Tautas deju Lieluzve-
dums XIV Latviešu Dziesmu Svētkos 
Kanādā, šī gada 6. jūlijā. Šis deju lie-
luzvedums pamatā neatšķīrās no citiem 
lieluzvedumiem, kādi redzēti ASV 
un Kanādas Dziesmu svētkos. Tomēr 
katram uzvedumam ir savas auras un 
gars. To nosaka dejas, to secība, pava-
dījumi, deju prezentācija, dekorācijas, 
gaismas, vispārējā plūsma, utt. Es varu 
runāt tikai par saviem iespaidiem un 
uzskatiem, kā arī iepīt citu skatītāju ie-
spaidus, kurus dzirdēju pēc uzveduma.

Šis bija arī noslēgums, pēdējais 
svētku sarīkojums. Ejot uz First On-
tario Centre arēnu, sapratām, ka ar šo 
uzvedumu svētki būs beigušies; Dzies-
mu (un deju) Svētku pēdējā elpa.

„Dziesmu pinu, deju pinu latvju 
tautas vainagā“ – tāda devīze šiem 
svētkiem. Deju lieluzvedumam nosau-
kums: Deju pinu vainagā. Par pīšanu 
atbildēja deju nozare Māras Simsones 
vadībā. Viņas labās rokas, jeb vai būtu 
piemērotāk teikt, labās kājas bija Selga 
Apse, Mareks Negels un Māra Bērzi-
ņa. Viņi var būt lepni par padarīto dar-
bu. Ieguldīti četri gadi, daudzas stun-
das. Sēžot arēnā, es vienmēr ļauju, lai 
viss mani uzrunā un iespaido. Nekad 
iepriekš nenoskaņojos pozitīvi vai ne-
gatīvi. Esmu gatavs būt vai nu iespai-
dots vai vīlies. Esmu gatavs dzert to, ko 
dalībnieki piedāvā, to, kas izsmelts no 
deju akas. Sanāca dzert ar baudu. Nebi-
ja vilšanās. Šis sarīkojums bija pēdējā 
malka svētkos, kur vairums sarīkojumi 
ļāva gardi un apmierinoši padzerties 
no mūsu tautas kulturālā eliksīra.

Māra Simsone vadīja arī iepriekšē-
jās dejas piecus gadus atpakaļ turpat 
Hamiltonā, tajā pašā arēnā. Kopā ar jau 
minētām personām, deju nozarē strā-
dāja arī Māra Goba, Daila Dzintara, 
Benita Lāse, Roberts Ādlers un Maija 
Dale. Par dekorācijām atbildēja Skaid-

rīte Leja. Janīnas 
Fogeles sagatavoto 
tekstu pasniedza 
pieteicēja Ingrī-
da Eglīte. Paldies 
spējīgai komandai 
par visu!

Uz deju grīdas 
redzējām 30 deju 
kopas no Kanādas, 
ASV, Latvijas, 
Īrijas un Vācijas; 
kopā pāri par 500 
dejotājiem. Dejo-
tāju skaits apmē-
ram tikpat daudz 
kā iepriekšējos 
svētkos, bet šoreiz 
mazāk dejotāji no 
ASV, vairāk no 
Latvijas un Eiropas.

Slikti un labi. Kur palikušas vare-
nās ASV deju kopas?

Dejotāji bija visumā ļoti labi saga-
tavojušies. Varbūt palikušas tās spēcī-
gākās deju kopas? Pat mazākie dejotāji 
iepriecināja ar ne tikai to, ka viņi tur ir, 
bet ar to, ka labi dejoja. Te varu palepo-
ties ar to, ka no Čikāgas piedalījās labi 
sagatavotā Krišjāņa Barona Čikāgas 
Latviešu skolas bērnu grupiņa. Mazie 
dejotāji allaž izraisa publikas smaidus 
un mīlestību ar to, ka viņi „tuntuļo“ pa 
dejas grīdu, bet šoreiz bija pareizās tū-
res pareizā secībā. Cepure nost.

Dejas, tāpat kā dziesmas, ir gaumes 
lieta. Man patika deju izvēle. Pateico-
ties skaistām un interesantām dejām, 
man atkrita garlaicība, neapmierinātī-
ba un pat kādreizējās dusmas.

Pavadījumi dejām var ļoti iespai-
dot visu. Ja mūzika ir nepatīkama vai 
traucējoša, tad sajūtas nav labas.

Kanādieši trāpīja desmitniekā tajā 
brīdī, kad pavadīšanai sarunāja an-

sambli Folkvakars no Latvijas. An-
samblis jau labi pazīstamās Kristīnes 
Kārkles-Puriņas vadībā bija tīrākā 
bauda. Spēlēja ar latvisku sirdi un 
dvēseli. Folkvakars, tāpat kā deja un 
dziesma, bija iepīts visos šajos svēt-
kos, piedaloties vairākos sarīkojumos. 
Vispār pirmā mūzika, kuru dzirdējām 
svētkos, Atklāšanas Aktā bija Folkva-
kars, un tagad pašas pēdējās skaņas 
svētkos bija arī Folkvakars. Viņi bija 
kā muzikālais alpha un omega. Galve-
nais, ka viņi bija labi, forši. Folkvakars 
rūpīgi, uzmanīgi un iedvesmoti pava-
dīja dejotājus. Viņiem bieži nācās spē-
lēt stundām ilgi, prasot lielu izturību. 
Sirsnīgs paldies viņiem par visu!

Uz skatuves Folkvakars ansamb-
lim abās pusēs bija divi kopkori – kat-
rā pusē viens. Vienu vadīja Vizma 
Maksiņa, otru – Juris Ķeniņš. Nezinu, 
kā citiem klātesošiem, bet es šos ko-
rus diemžēl tikpat kā nedzirdēju. Viņi 
samērā bieži dziedāja Folkvakaram 
līdzi. Koriem bija pielikti mikrofoni, 
bet tie bija noregulēti par klusu. Varēja 
gan redzēt, ka koristi dziedāja un diri-
ģenti diriģēja ar sirdi un dvēseli. Pal-
dies viņiem!

Manā novērtējumā, muzikāli šis 
bija viens no labākiem pavadījumiem, 
kāds baudīts šādos svētkos.

Attiecībā uz deju izvēli, pieminēšu 
divas lietas. Vispirms Zigurda Miezī-
ša deju Toronaks. Piecus gadus atpa-
kaļ Zigis bija Deju Lieluzvedumā, bet 
šoreiz vairs nē. Viņš no mums šķīrās, 

Gaismas Arēna
Hamitonas Dziesmu svētku Tautas deju Lieluzvedums

Tautas deju lieluzvedums.
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aiziedams mūžībā 2011. gadā. Toreiz 
viņu godināja. Atceros, ka uz deju 
grīdas viņš saņēma neskaitāmi daudz 
ziedus un bučas no dejotājām, kā arī 
sirsnīgus, ilgstošus aplausus no pub-
likas. Tas bija pelnīti un skaisti. Ziga 
vietu latviešu, it sevišķi trimdas deju 
vēsturē domāju, ka zin visi. Šoreiz 
arēna, deju grīda, likās tukšāka.... Nav 
taču pierasts sēdēt Deju Lieluzvedu-
mā, kurā neredz Ziga melnos zābakus, 
cepuri un sparīgo soli. Kā jau minēju, 
programmā tagad redzējām Toronaks, 
pirmā deja ko Zigis uzrakstīja.

Gribas arī pieminēt programmā 
ievietoto Latviešu pāru deju svītu. 
Varētu domāt, ka tās pašas vienkāršās 
rotaļas sen vairs nav vajadzīgas, bet 
es, un noteikti daudzi citi, tajās atrodu 
vērtības. Vispirms atceros savu jaunī-
bu, kad tās dejoju. Tad iedomājos, – 
labi, ka šodienas bērni un jaunieši ar 
tām iepazīstas. Viņiem šīs rotaļas ir 
jaunas, svaigas. Labi, ka atceramies 
rotaļas. Tās var dejot visi!

Otrā programmas daļā pasniedza 
vairākas balvas, pārsvarā par jaunde-
jām. Būtu labi, ja rīkotāji ievietotu avī-
zēs vismaz sarakstu ar uzvarētājiem 
un viņu panākumu paskaidrojumiem. 
Labi, ka veicinām jaundejas un apbal-
vojam tos, kuri mūs iepriecinājuši ar 
ko jaunu.

Pie beigām Dziesmu svētku karo-
gu nodeva tālāk, nākamo Ziemeļame-
rikas svētku rīkotājiem. Karogu saņē-
ma ASV XVI Rietumkrasta Dziesmu 
svētku rīcības komitejas pārstāvji. 
Šie svētki noritēs nākamgad San Jose 
pilsētā, Kalifornijā. Pēc karoga nodo-
šanas sekoja vienojošā Daugav’ abas 
malas, ko visi dejotāji un skatītāji no-
dziedāja rokās sadevušies un maigi šū-
pojoties, kā jau vienmēr. Lai nesadalās 
Daugavas abas malas, un lai nesadalās 
latvieši visās malās. Tas, ka šos svētkus 
balstīja un kuplināja dziedātāji, mūzi-
ķi un dejotāji no Latvijas un citām val-

stīm ir nepieciešama un pozitīva lieta. 
Svētkos, tiekoties ar dalībniekiem no 
Latvijas vai citviet, sajūtu to neatrai-
sīto sajūsmu, ar kuru viņi piedalās 
mūsu svētkos. Tā interese piedalīties 
ir parādījusies arī iepriekšējos svētkos, 
sākot ar tiem laikiem, kad varēja no 
Latvijas izbraukt mākslinieki, kori un 
deju kopas. Ar ne mazāku baudu mēs 
braucam uz Dziesmu svētkiem Latvi-
jā. Atsevišķi mēs krītam, bet kopā mēs 
stāvam vai šajā gadījumā – dziedam 
un dejojam. Kanādas Dziesmu svētki 
ir īpaši vilinoši, jo samērā tuvu atrodas 
Niagāras ūdenskritums, uz kuru cie-
miņi ļoti, ļoti grib aizbraukt! Skaists 
bonus! Atkal runa par ūdeni.

Plūsme šim deju lieluzvedumam 
bija raita un gluda. Kā paisums un bē-
gums deju kopas parādījās un tad no-
zuda no deju grīdas. Uzvedums nebija 
ne par īsu, ne par garu.

Vairāk kā četrdesmit gados esmu 
apmeklējis visus Ziemeļamerikas 
Dziesmu svētkus, atskaitot laikam 
vienu Kanādas, sen atpakaļ. Nekad 
nebiju piedzīvojis to, ko piedzīvoju 
šoreiz, sākumā ieejot arēnā. Tā bija 
principā tukša. Neticēju, ko redzu. 
Piecus gadus atpakaļ šī pati arēna bija 
pieklājīgi pilna. Zinām, ka ar katriem 
svētkiem apmeklētāju skaits krīt, bet 
tagad esam sasnieguši ko ļoti satrie-
cošu. Arēnā esot bijuši 1750 cilvēku, 
bet likās, ka ir mazāk. Arēnā vietas ir 
19 000 skatītājiem – varat iedomāties, 
kā tas izskatījās. Visu publiku sasēdi-
nāja arēnas vienā galā, kas bija loģiski 
no zāles administrācijas perspektīvas. 
Tālajā otrā galā bija mūziķi un pie-
teicēja pults. Abas arēnas garās sānu 
daļas bija tukšas. Tur vēlāk pārsēdās 
visai nedaudzi skatītāji, bet dejotājiem 
nācās dejot arēnā, kura izskatījās lielā 
mērā tukša. Iemesli tam būs dažādi, 
bet daļēji, jo svētkos vispār bija mazāk 
apmeklētāju, un šis uzvedums bija no-
likts plkst. 4.00 pēcpusdienā, svētdie-
nā, svētku pēdējā dienā. Daudzi bija 
jau aizbraukuši mājās. Man bija ļoti, 
ļoti žēl, jo varēju tikai iedomāties, kā 

jutās dejotāji un arī rīkotāji. Tie, kuri 
bija publikā, dedzīgi aplaudēja un sa-
jūsmā dzīvoja visam līdzi! Labi, ka tā. 
Gandrīz jutu, ka mēģinām kompensēt 
to, ka arēnā esam tik maz. Gribējām, 
ka dejotāji jūt, ka viņus ļoti novērtē!

Bet ne jau nobeigšu ar ko skumju.
Kāpēc Gaismas Arēna? Piecus ga-

dus atpakaļ šajā pašā arēnā apgaismo-
jums tautas deju lieluzvedumam bija 
vājš. Izrādījās, ka nevarēja atļauties 
spožākas gaismas. Par to arī tad rak-
stīju. Dejotāji dejoja tādā krēslā. Šo-
reiz atsaucās Latviešu Fonds un citas 
organizācijas, kuras ziedoja naudu, lai 
būtu apgaismota deju grīda. Te arī jā-
izsaka paldies svētku rīcības komitejas 
priekšsēdei Baibai Bredovskai, kura 
nākusi palīgā to izkārtot. Ar sajūsmu 
raudzījos no grieztiem karājošās bal-
tās lampās, kuras izcēla krāšņos tautas 
tērpos tērptos dejotājus. Vēlreiz izcel-
šu Latviešu Fondu. Paldies viņiem. 
Turpināsim atbalstīt LF! Nezinu, kā 
būtu izturējis vēl vienas tumsā tītas 
dejas!

Bet gaisma nevien staroja no 
grieztiem. Tā staroja no katra dejotā-
ja, pavadītāja un rīkotāja. Tā staroja 
arī no publikas. Arēnā valdīja mūsu 
karogi, kultūra un vērtības. Redzējām, 
ko atkal un vēl arvien varam panākt, 
noorganizēt. Uz šo vienu dienu First 
Ontario Centre arēna bija mūsu Gais-
mas Arēna.

Sirsnīgākais paldies vēlreiz katram 
dejotājam, deju kopu vadītājam, mūzi-
ķim, koristam, rīkotājam un darbinie-
kam.

Pateicoties jums, mums ir daudz 
skaistu atmiņu.

Kā paisums mēs visi sākumā ie-
plūdām arēnā. Kā bēgums mēs bei-
gās katrs devāmies uz savām mājām, 
izkaisītām plašajā pasaulē. No arēnas 
izejot, akā iemetām atpakaļ spaini, ce-
rībā, ka pēc pieciem gadiem mēs atkal 
izvilksim ko skaistu, vērtīgu un gaišu.

Armands Birkens
2014. g. augustā, Čikāgā
Laikrakstam „Latvietis“

Gaismas Arēna
Turpinājums no 8. lpp.

Rīgas un Viļnas aizstāvēšana ir tikpat 
svarīga kā Berlīnes un Parīzes un Lon-
donas aizstāvēšana. Ar NATO jūs ne-
kad atkal nezaudēsit savu neatkarību.

ASV prezidents aprakstīja pieau-
gošo amerikāņu spēku klātbūtni Balti-
jas valstīs, un vajadzību attīstīt iespēju 
vēl ātrāk reaģēt krīzes laikos, un ar šo 
spēju atturētu krīzes.

Viņš uzsvēra brīvās preses un ru-
nas brīvības nozīmi, jo, galu galā meli 
un dezinformācija nevar sacensties ar 
patiesību.

Prezidents Obama slavēja Igauniju 
par to, ka tā veltī alianses aizsardzībai 
savu pilno devu– 2% no iekšzemes 
kopprodukta, un atzīmēja, ka Latvija 
un Lietuva ir solījuši darīt to pašu.

ASV sargās Baltiju
Turpinājums no 1. lpp.

ASV prezidents aprakstīja mērus, 
kas ir ņemti pret Krieviju sakarā ar 
tās agresiju Ukrainā, bet piebilda, ka 
mums nav intereses vājināt Krieviju 
vai meklēt konfrontāciju ar to. Mēs 

vēlamies spēcīgu un augošu Krieviju, 
kura veicina starptautisko drošību un 
mieru, un kura atrisina strīdus mierīgā 
veidā ar diplomātiju.  ■

Svētdien, 21. sept. plkst. 11.00
Sidnejas Latviešu nama Baltajā zālē

Mākslinieces Lidijas Mednes atmiņu grāmatu

„Vētras traukti dziedātājputni“
atvērs Latvijas goda konsuls Sidneja Aldis Birzulis.

Grāmata ir latviešu un angļu valodās
Būs izstādītas arī Lidijas Mednes gleznas.
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Tā saucas somu žur-
nālista Jukas Rislaki 
(Jukka Rislakki) ka-
rikatūru izstāde Jelga-
vas Svētās Trīsvienības 
baznīcas torņa galerijā, 
kuras atklāšana notika 
piektdien, 5. septembrī.

Kopš 2002. gada viņš dzīvo Jūr-
malā un strādā Somijas laikrakstiem, 
vēstot par notikumiem Baltijā. Latvijā 
Juka Rislaki pazīstams gan ar bezkom-
promisa rakstiem, ar trāpīgi formulē-
tajiem viedokļiem un komentāriem par 
politiskajām aktualitātēm žurnālā Ir, 
gan arī kā karikatūrists, kurš vēro un 
ne vienu vien pakaitina ar saviem zī-
mējumos strikti paustajiem uzskatiem 
par notikumiem Latvijas sabiedrībā un 
politikā.

Juka Rislaki ir dzimis 1945. gadā 
Somijā, saņēmis bakalaura grādu po-
litiskajās zinātnēs. Sarakstījis vairākas 
grāmatas par vēstures jautājumiem, no 
kurām dažas tulkotas angļu, latviešu 
un krievu valodā. Saņēmis trešo vietu 
Virdžīnijas Militārā institūta (Virginia 
Military Institute) izsludinātajā eseju 
konkursā par Auksto karu 2011. gadā. 
Viņš ir apbalvots ar Somijas Baltās 
Rozes ordeni, bet Latvijā – ar Atzinī-
bas krustu. Pie mums izdotas arī divas 
viņa karikatūru grāmatas Ar pedāli 
grīdā (2007) un Pingvīnu un kraukšķu 
rokas grāmata (2009).

Kā pats Juka Rislaki stāsta, viņš 
nav mācījies zīmēšanu, zīmējis ap-
sveikumus Ziemassvētkos vairāk sev 
par prieku. Vēlāk karikatūra ir kļuvusi 
par viņa vaļasprieku.

Mākslā viņš ir amatieris. Karika-

tūrās jaušams, ka šīs līnijas nav vilkusi 
trenēta profesionāļa roka. Tās pat daž-
kārt liekas skolnieciski naivas. Iespē-
jams tādēļ zīmējumiem piemīt zināms 
šarms un varbūt tādēļ pat izraisa ka-
rikatūru vērotājā lielākus smieklus un 
pavairo uzticību autoram. Viņa acs ir 
ļoti vērīga, uztverot notikuma būtību 
un paskatoties uz to no smieklīgās vai 
satīriskās puses. Detaļas ir izvēlētas 
precīzi, situācijas ir raksturīgas. Zīmē-
jumi ir pilni asprātību. Tiesa, karika-
tūras var būt arī visai indīgas. Sevišķi 
tas attiecas uz politiskajām norisēm 
Baltijas jūras šajā pusē. Juka Rislaki 
ļoti noteikti pasaka savu viedokli, no-
stādamies demokrātijas un taisnīguma 
pusē, izteikdams tautas (lasi: latviešu) 
viedokli. Tādēļ preses lasītāji un skatī-
tāji labprāt gaida un priecājas par viņa 
skatījumu, komentāru tēlos.

Jāuzsver, ka izstāde Jelgavā Jukam 
Rislaki pirmā, līdz šim neviens nav 
uzdrošinājies uzaicināt viņu uz šādu 
skati. To pēcpusdienu skatītāji ļoti lab-
prāt aprunājās ar mākslinieku, uzdeva 
jautājumus un apsveica viņu ar ciemo-
šanos mūsu pilsētā. Tas apliecina, ka 
arī Jelgavā viņam ir kupls cienītāju un 
draugu pulks un ka viņa karikatūras 
ir labi pazīstamas un iecienītas. Visi 
uzsvēra viņa zīmējumu labsirdīgo rak-
sturu un autora lielisko humora izjūtu. 
Juka Rislaki pasmejas, pazobojas un 
reizēm iekož, mīlēdams Latviju, kas 
viņam ir kļuvusi par otro dzimteni.

Izstādes atklāšanā ieradās arī jau-
nais Somijas ārkārtējais un pilnvaro-
tais vēstnieks Latvijā Olli Kantanens.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Soms skatās uz Latviju

Jukas Rislaki karikatūra.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Juka Rislaki izstādes aklāšanā.
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Anna Žīgure tulko Somijas vēstnieka 
runu.
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fiksi. Tagad tikai būs jāgaida nepilnas 
trīs stundas pirms kāpsim lidmašīnā. 
Atkal laiks velk smagu ķēdi, bet pār-
runājam mūsu gaidas, un drīz jau sauc 
uz vārtiem.

Mūsu sēdvietas atrodas pašā bei-
dzamajā rindā – 63D un 63E. Būsim 
beidzamie Singapūrā. Kaimiņš – 63F, 
Ričards, saka, lai nebēdājamies, jo ja 
būs avārija, lidmašīnas pakaļgabals, 
kur mēs sēžam, vienmēr saturas vienā 
gabalā! Uzreiz jūtamies pie miera.

Lidmašīna ērta un par apkalpoša-
nu nevar sūdzēties. Sulaiņi laipni un 
izpalīdzīgi. Piespied pogu un tūliņ 
klāt! Katram pasažierim ekrāns priek-
šā, un skatāmās vielas bez jēgas. Pats 
izvēlos džeza mūziku klausīties un 
lasīt vai rakstīt, bet Suzanna skatās 
laicīgās filmas. Pa visu ceļa laika viņa 
noskatās četras filmas! Ja būtu kāda 
sūdzība, tad diemžēl jāsaka, ka mana 

pakaļa gan notirpa. Vajadzēja vairākas 
reizes kāpt pāri kaimiņam, kurš sēdēja 
blakus pie ejas, lai izvingrotos un at-
jaunotu asins cirkulāciju tanī smalk-
jūtīgā vietā. Beidzot 28 stundas pēc 
mājas atstāšanas Zelta piekrastē, no-
laižamies Londonā, un mūsu laulības 
gadadienas piedzīvojuma ceļojums 
riktīgi sākas.

Londonas Hītrova lidosta ļoti dar-
bīga, un pie muitas gara rinda ceļotāju. 
Mēs līkloči lēnam čāpojam dežurantu 
virzienā. Daži ceļotāji runīgi un uzsāk 
sarunas. No kurienes jūs? Uz kurieni 
dodaties? Cik ilgi ceļosiet? Arī stāsta, 
kur paši bijuši un kur mums Anglijā 
noteikti jāpiebrauc. Pasakām paldies, 
visu mēģināsim!

Dežūrtante ieskatās pasē un prasa 
vai esmu latvietis. Viņa pazīstot kādu 
citu Zariņu. Atbildu, jā, un ka pēc pā-
ris nedēļām brauksim uz Rīgu svinēt 
Jāņus un mūsu 30 gadu laulības jubi-
leju. Ar dežurantes svētību un britu 
nospiedumu pasē dodamies sameklēt 

auto īres staciju.
Auto īres birojā samaksājam avāri-

jas gadījumā remontu cenas samazinā-
šanas prēmiju, un autoparkā izvēlējā-
mies Voksolu. Ceru, ka varēšu godīgi 
darbināt sajūgu tā, lai auto nelec tā kā 
ķengurs.

Nu jau pulkstenis rāda pēc pieciem 
vakarā un jāmēro ceļu uz Bātu, kur 
naktsmājas sarunātas un jau samaksā-
tas. Voksols ripo labi, un kaut gan citi 
braucēji raujas mums garam it kā mēs 
stāvam uz vietas, pēc divām stundām 
esam tuvu Bātai. Diemžēl, iedotā ceļa 
karte nepietiekama. Rāda, kā nokļūt 
līdz Bātai, bet nerāda tās pilsētas ielas. 
Apmaldamies! Laipns picu pievedējs 
sajūt mūsu apmulsumu, un pa ceļam 
pievest picu kādam pircējam, paved 
mūs tieši pie naktsmājām, kur palik-
sim trīs diennaktis.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Ceļojuma atskats (1)
Turpinājums no 7. lpp.
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Latvijas Okupāci-
jas muzeja vēsturnieks 
Uldis Neiburgs jau dau-
dzus gadus nodarbojas 
ne tikai ar akadēmisko 
pētniecību, bet arī velta 
pūles sniegt pētījumu at-

zinumus nespeciālistu publikai.
Grāmata Dievs, Tava zeme deg : 

Latvijas Otrā pasaules kara stāsti sa-
stāv no 33 atsevišķiem stāstiem, katrs, 
kopā ar attēliem, ap 11 lappušu garu-
mā. Stāsti izvēlēti no jau publicētiem 
pāri par 100 rakstiem, kuri laika perio-
dā no 1999. līdz 2009. gadam parādī-
jušies laikrakstā Lauku Avīze (Latvijas 
Avīze) un žurnālā Mājas Viesis. Tie 
ir pārstrādāti un papildināti ar jaunā-
kiem atzinumiem. 

Grāmata ir sakārtota hronoloģiski, 
katru gadu sākot ar ļoti īsu tā gada no-
tikumu sarakstu, tad gada kalendārs, 
kuram seko atsevišķi stāsti, katrs ar 
norādītu datumu. Runājot par kalen-
dāriem, ir interesanti ieskatīties kalen-
dāros, kuri attēloti grāmatas iekšējos 
vākos. Tie ir katrs tikai daļēji redzams, 
bet pietiekami, lai konstatētu, ka pa-
domju laika kalendārs (tur atzīmēts 
kāda mēneša 13. datums kā diena, kad 
Rīgu atbrīvoja no vācu okupantiem 
1944. gadā – tātad 1945. gada oktob-
ra kalendārs) iespiests tipogrāfijā, kas 
atrodas Brīvības ielā. Atcerēsimies, ka 
jau 1941. gada 11. augustā vācieši pār-
dēvēja Rīgas galvenās ielas, un Brīvī-
bas iela bija kļuvusi par Ādolfa Hitlera 
ielu. Acīmredzot, atgriežoties padom-
ju varai, Brīvības iela vismaz uz laiku 
atgriezās.

Kaut arī sakārtojums ir hronolo-
ģisks, tomēr katrs stāsts ir neatkarīgs, 
un lasītājs var atvērt grāmatu un no 
jebkuras nodaļas iegrimt vēstures ai-
nās. Es apzināti lietoju vārdu iegrimt, 
jo stāsti ir ļoti saistoši, un grūti pār-
traukt grāmatas lasīšanu. Samērā īsie 
stāsti padara dzīvu konkrēto vēstures 
epizodi.

Šis īso sižetu princips atgādina 
Zviedrijas latviešu vēsturnieka Ulda 
Ģērmaņa jau 1950. gados sarakstīto 
vēstures pamatkursu Latviešu tautas 
piedzīvojumi. Rakstot par tās tapšanu, 
Ģērmanis žēlojās, ka: „Lai radītu dar-
bu par latviešu tautas vēsturi trimdas 
jaunatnei / ko varētu lasīt arī visplašā-
kās aprindas no vecākās paaudzes / ir 
jāsaskaŗas ar daudz problēmām. Kat-
ram saprotams, ka šādas grāmatas va-
lodai jābūt skaidrai un vienkāršai / bet 
ne vulgārai /, stāstījumam spraigam un 
interesantam, dispozīcijai samērīgi un 
pārskatāmi izveidotai, u.t.t. To visu ir 
viegli formulēt, bet ārkārtīgi grūti īste-
not.“ (Jaunā Gaita nr. 8, 1957. g. mar-
tā, aprīlī).

Grāmata Dievs, Tava zeme deg! 
nav apskatāmā perioda vispārīgais 

vēstures kurss, bet atspoguļo atse-
višķas epizodes; arī tādas, kuras ir 
bijušas un vēl ir pretrunīgi vērtētas. 
Ar vēsturnieka godīgumu, Neiburgs 
veido stāstus pēc zināmiem un pierā-
dītiem faktiem, bet nebaidās atzīt un 
norādīt uz caurumiem stāstos, dažus, 
no kuriem tā arī nekad neaizpildīs.

Daži stāsti ir par padomju lai-
kā radītiem mītiem, piemēram, par 
Padomju Savienības varoni Imantu 
Sudmali, kura vārdā nosauktas ielas, 
skolas, kolhozi un pat kuģis, un kuram 
1978. gadā tagadējā Jāņa Čakstes lau-
kumā Liepājā atklāja pieminekli (kuru 
demontēja pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas). Padomju propaganda Sud-
mali cildināja par sarīkoto sprādzienu 
Doma laukumā, kas esot „mobilizējis 
masas cīņai pret hitleriskajiem iebru-
cējiem un to rokaspuišiem, un bija 
dzirdama arī tālu aiz Latvijas robe-
žām...“ 1944. gada 25. maijā nacistu 
okupācijas vara viņu un otru sprādzie-
na rīkotāju sodīja ar nāvi, bet drīz pēc 
kara padomju okupācijas režīms abus 
pārapbedīja Rīgas Raiņa kapos. Īstais 
stāsts ir raksturojams kā neizdevies 
terorisma mēģinājums, kad tai vietā, 
lai uzspridzinātu Latvijas strādājošo 
manifestāciju Rīgas Doma laukumā 
1943. gada 13. novembrī un traucētu 
šo protestu pret Sabiedroto konferenci 
Maskavā, bumba sprāga priekšlaicīgi 
un nogalināja trīs cilvēkus – arhitek-
tu, strādnieku un skolnieku. Mani-
festācija notika vēlāk tai pašā dienā, 
un retais pat zināja par sprādzienu. Īsi 
pēc šīs nodaļas izlasīšanas man nācās 
būt Raiņa kapos un pilnīgi nejauši 
redzēju abu teroristu kapus. Ar savu 
grezno kapakmeni Sudmalis ir spilgtā 
kontrastā ar, piemēram, Augustu Kir-
henšteinu, kura ļoti pieticīgais kaps arī 
atrodas Raiņa kapos.

Cits aprakstītais, plaši nezināms 
notikums ir parakstu vākšanas akcija 
Latvijā 1941. gada jūlijā un augustā, 
kur savāca 200 000 parakstus vēstīju-
mam tautiešiem Amerikā, liecinot par 
represijām Padomju okupācijas gadā, 
un pateicoties Vācijas armijai par at-
brīvošanu. Parakstu sējumi arī sasnie-
dza Latvijas vēstniecību ASV, bet zi-
ņas par to netika izplatītas. Tagad tie 
ir atgriezušies Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā.

Tad nonākam pie trimdā sāpīgā-
kiem stāstiem – par latviešiem, kas 
tieši vai netieši apsūdzēti kara nozie-
gumos. Austrālijā pazīstamā Konrāda 
Kalēja lietā minēts interesants fakts, 
ka vairāki Kalēja personīgie doku-
menti, kas atradās viņa universitā-
tes lietā, no tagadējā Latvijas Valsts 
vēstures arhīva 1984. gada jūlijā tika 
aizsūtīti uz Maskavu un nekad neat-
griezās atpakaļ. Grāmatā ir aprakstīti 
dažu organizāciju neatlaidīgie centieni 

panākt Kalēja tiesāšanu, kaut arī trūka 
pārliecinošu pierādījumu.

Vēl starp Austrālijā pazīstamiem 
stāstiem ir Uldis Kurzemnieks un 
2002. gada dokumentālā filma un grā-
mata Laimes nesējs (The Mascot). Kā-
das latviešu policijas vienības karavīri 
1942. gadā esot atraduši krievu puiku 
pamestā sādžā Austrumu frontē un to 
pieņēmuši par savu audžudēlu, iedo-
dot vārdu Uldis Kurzemnieks. Viņš 
ir kādu laiku bijis frontē kopā ar lat-
viešu karavīriem, bet vēlāk viņu savā 
aizbildniecība paņēmis Jēkabs Dzenis, 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris un 
pirmais Melburnas Latviešu biedrības 
Daugavas skolas pārzinis. Kurzem-
nieks uzaudzis Austrālijā un dibinājis 
ģimeni. Dēls Marks ir bijis galvenais 
dzinējs, lai noskaidrotu tēva īsto iz-
celsmi, un radījis sensacionālu filmu, 
dokumentējot šo procesu. Kurzem-
nieks neesot nekāds krievs, bet gan 
ebrejs. Neiburgs apraksta stāsta līklo-
čus, arī šaubas, ko pašu ebreju organi-
zācijas ir izteikušas par Kurzemnieka 
izcelsmi.

Visos gadījumos stāsti ir tik intere-
santi, ka uzreiz rodas papildjautājumi. 
Tik īsos stāstījumos neizbēgami paliks 
daudz nepateikts, un būtu vērtīgi, ja 
katram stāstam būtu norādes uz vie-
tām, kur meklēt papildinformāciju. Es 
tikai baidos, ka lielākā daļa gadījumos 
tā nebūs ne tuvu tik sagremojama, ka 
tieši šajā grāmatā.

Ļoti vērtīgs pielikums ir grāmatas 
beigās Personu rādītājs 8,5 lappušu 
garumā.

Mans vienīgais iebildums ir saistīts 
ar grāmatas apakšvirsrakstu: Latvijas 
Otrā pasaules kara stāsti. Ja pirmais 

„Dievs, Tava zeme deg!“
Ulda Neiburga Latvijas Otrā pasaules kara stāsti

Grāmatas „Dievs, Tava zeme deg!“ 
vāks.
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Šis ir mūsu mantojums,
Tik daudz laba nodots 

mums.
Saņemsim un sargāsim 

un
Tad to tālāk nodosim! 

Svētdienas, 17. au-
gusta, vakarā nometnes atklāšanas 
ugunskuru vadīja vad. Dace Strīpniece, 
Kanādas gaidu jendas priekšniece. No-
metņotāji bija iemācījušies nometnes 
dziesmu un to sparīgi dziedāja. Dzies-
mas meldiju bija uzrakstījis vad. Zintis 
Pērkons no Rīgas (72.) skautu vienības 
Toronto, bet vārdus vad. Inta Šķinķe no 
Rīgas (90.) skautu vienības Ņujorkā. Ar 
pirmdienas rītu sākās nometnes gaitas 
ar īpašām nodarbībām katrai darbības 
pakāpei, un tās turpinājās visu nedēļu.

Nometne bija iedalīta sešās apakš-
nometnēs; katra ar savu nosaukumu 
un priekšniekiem. Piedalījās pāri par 
240 dalībnieku, no tiem 29 no Latvi-
jas Skautu un gaidu centrālās organi-
zācijas un 22 no Austrālijas skautu un 
gaidu jendām.

Meži, kalni, upes, lejas,
Dabas mātes lolojums.
Debess jums un zemes lode –
Viss ir mūsu mantojums
Pirmā diena pagāja apakšnomet-

ņu iekārtošanā, vārtu būvēšanā, telšu 
vietu izgreznošanā, pavardu un trauku 
novietņu būvēšanā. Guntiņām nedēļas 
programmā tika veikts šķēršļu gājiens, 
krēslas rotaļa, kas balstījās uz guntiņu 
teiku ar meža gariņu meklēšanu, siro-
jums ap lielo nometnes ezeru, tārpu 
meklēšana un makšķerēšana, apmācī-
ba, kā lietot loku un bultu un šaut ar 
gaisa šautenēm (bībī guns), vakaros 
ugunskuri. Sēkliņās piedalījās 29 gun-
tiņas ar 9 vadītājām.

Gaidām programmā bija apmā-
cība ar laivām, šaušana ar 22 kalibra 
šautenēm, šķēršļu gājiens, sirojums 
ap ezeru un pārnakšņošana ezera otrā 
krastā zem zvaigznēm, kanū laivu vi-
zināšanās pa skaisto nometnes ezeru. 
Vad. Karmena Ziediņa mācīja meditā-
cijas principus un kā kopt skaistumu, 
lietojot dabīgos materiālus. Rītos gai-
das piedalījās polārā peldē nometnes 
ezerā. Pareizais ceļš apakšnometnē 
piedalījās 23 gaidas ar 10 vadītājām.

Lielgaidām daudzas nodarbības 
notika kopā ar roveriem, no tām16 jū-
džu sirojums pa šī rajona vēsturisko 
ceļu, kur varēja apskatīt kādreiz bijušo 
dambi un vecās dzelzs rūdu raktuves 
krāsnis un braukt pa vairāk nekā 1 000 
pēdu garo trīšu (angl. zipline) nobrau-
cienu pāri nometnes ezeram. Šī līnija 
ir viena no visgarākajām Ņūdžersijas 
pavalstī. Vēl bija šķēršļu gājiens, nakts 
rotaļa un ugunskuri. Abās apakšno-
metnēs kopā nometņoja 19 lielgaidas 

ar 8 vadītājām un 
19 roveri ar 7 vadī-
tājiem.

S k a u t i e m 
programmā bija 
kanū laivu apmā-
cības, šaušana ar 
loku un bultu un 
uz mālu baložiem, 
sirojums ar kom-
pasu un karti caur 
mežu, šķēršļu gā-
jiens, nakts rotaļa, 
kā arī meža brāļu 
uzdevumu spēle. Apakšnometnē no-
metņoja 30 skauti ar 6 vadītājiem.

Mazskautu apakšnometnē dzīvoja 
34 mazskauti ar 11 vadītājiem, skait-
liski lielākā apakšnometne. Mazskauti 
kā zemessargi mācījās uzbūvēt raķe-
tes, lietojot plastmasas pudeles un tās 
šāva gaisā. Vad. Lindas Rences vadī-
bā notika zemessargu nodarbības un 
aizsardzības rotaļas. Pirms nometnes 
vad. Kalvis Cers bija sarakstījies ar 
zemessargu pulkvedi Latvijā un iz-
skaidrojis par mazskautu nometnes 
nosaukumu. Pulkvedis atsūtīja visiem 
mazskautiem lipekļus ar uzrakstu 
Latvijas Zemes sardze, kā arī grāmat-
zīmes un albumu par zemes sargiem. 
Tad vēl bija ūdens nodarbības un ap-
mācības kā lietot loku un bultu, un 
šaušana ar gaisa šautenēm.

Šķēršļu gājiens, baltā lil’ ja,
Labie darbi, solījums.
Mezgli, dziesmas, sirojumi,
Skautu, gaidu ugunskurs.
Nometnes kopējā nodarbība, kur 

piedalījās visas apakšnometnes, noti-
ka lielā karogu laukumā. Nodarbību 
vadīja v.v. Pēteris G. Aivars par no-
metnes tēmu – Mantojums. Dalībnie-
kiem bija jāveic uzdevumi un jāatšifrē 
šifri, lai sameklētu zudušo mantojumu 
un to saglabātu pašu būvētās pūra lā-
dēs. Pēc kopējās nodarbības, visiem 
kopējās vakariņas un tad ilgi gaidītā 
balle, kuru vadīja vad. Linda Rence ar 
tēmu Ūdens, kas ir nepieciešams mūsu 
ikdienas dzīvei un kā mantojums jā-
atstāj tīrs nākamajām paaudzēm. Visi 

nometņotāji bija ģērbušies attiecīgos 
tērpos, kas tika darināti no nometnē 
pieejamiem materiāliem.

Piektdienas vakarā pēdējais uguns-
kurs, kuru vadīja vad. Anita Vējiņa 
no Austrālijas. Priekšnesumi no kat-
ras apakšnomentes vijās ar dziesmām 
un saucieniem, kamēr pienāca brīdis 
skautu un gaidu vakardziesmām, ku-
ras tika nodziedātas karogu laukumā, 
jo ap ugunskuru nebija vietas visiem 
dalībniekiem un viesiem, kas bija at-
braukuši, lai sastātos lielajā draudzī-
bas aplī.

Dziesmu svētki, senču dainas,
Jāņu naktis vaiņagā;
Vīti tikumi un dejas
Tautas jostā, bagātā.
Skautu gaidu ugunskurs
Nometnes laikā Latviešu skautu 

priekšnieks vad. Pēteris Aivars apbal-
voja ar Baltās lilijas ordeni vad. Ēriku 
Puriņu no Daugavas (8.) skautu vienī-
bas un vad Arni Vējiņu, Austrālijas 
skautu jendas priekšnieku, ar skautu 
kustības augstāko apbalvojumu – Pe-
lēkā vilka ordeni.

Latviešu gaidu priekšniece 
vad. Nora Aivara apbalvoja vad. Kar-
menu Ziediņu no Sauleskalna (7.) gai-
du vienības ar Latviešu gaidu kustības 
augstāko apbalvojumu Dzintara sak-
tas goda zīmi par izciliem nopelniem 
Latviešu gaidu kustībā, strādājot par 
vadītāju vismaz 25 gadus un ieņemot 
kādu augstāku amatu Latviešu gaidu 

„Mantojums“ slēgts
11. Lielā skautu un gaidu nometne beigusies
Noslēgums. Sākums LL323
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Austrālijas skauti atklāšanas parādē.
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Latviešu gaidu un 
skautu Lielā nometne 
Mantojums no 17. līdz 
23. augustam Ņūdžersi-
jā, ASV piedalījās gai-
das un skauti no ASV, 
Austrālijas, Kanādas un 

Latvijas; kopā ap 200 dalībnieku.
Nometnes vadībā bija vad. Inta 

Šķinķe no skautu puses un vad. Kris-
tīne Putene no gaidu puses. Vadītājiem 
un jaunākajām pakāpēm saimniecība 
bija vietējo Vinebago (Winnebago) 
skautu īpašuma vadītāju un arī Veltas 
Soucie rokās. Vecākās pakāpes gata-
voja maltītes savās apakšnometnēs uz 
ugunskuriem.

Vieta bija ļoti skaista, burvīgā eze-
ra krastā, kas deva iespēju peldēšanai 
un izbraucieniem ar kanoe laivām. Arī 
laiks bija ļoti jauks un patīkams. No-
darbības visām pakāpēm bija varen 
labi izstrādātas un ritēja ļoti raiti un 
labi. Vadītājām, kuras nenodarbojās ar 
vadāmiem, bija iespēja gulēt kabīnēs, 
kas deva zināmas ērtības.

Pēc nometnes atklāšanas un karo-

gu uzvilkšanas sekoja svētbrīdis. Jau-
ki bija nometnes dažādie ugunskuru 
vakari. Piektdienas vakarā bija balle 
visiem nometņotājiem. Par balles ka-
rali izvēlēja vienu mazskautu un balles 
karalieni vienu guntiņu, kuri zālē tika 
ievizināti karietē. Vakars sākās ar tau-
tas dejām, sekoja rotaļa un spēles. Kad 
mazskauti un guntiņas devās pie mie-
ra, zālē vēl palika vecākās pakāpes, 
dejojot dažādas modernas dejas.

Pēdējā ugunskura vadība bija Aus-
trālijas gaidu vadītājas rokās. Uguns-
kura tēma bija mantojums, kas tika 
ietilpināts arī priekšnesumos. Priekš-
nesumi mijās ar saucieniem un dzies-
mām. 

Pēdējais vakars izskanēja ar no-
metnes dziesmu – Mantojums: 

Meži, kalni, upes, lejas,
Dabas mātes lolojums:
Debess jums un zemes lode – 
Viss ir mūsu mantojums.

Piedz. Šis ir mūsu mantojums, – ai,
 Tik daudz laba nodots mums.
 Saņemsim un sargāsim un
 Tad to tālāk nodosim.

Šķēršļu gājiens, baltā lil’ ja,
Labie darbi, solījums;
Mezgli, dziesmas, sirojumi,
Skautu, gaidu ugunskurs.
 Dziesmu svētki, senču dainas,
 Jāņu naktis vaiņagā;
 Vīti tikumi un dejas
 Tautas jostā bagātā.

Rasma Celma
Laikrakstam „Latvietis“

kustībā.
Naktī no 20. uz 21. augustu 8 skau-

tu vadītāji deva vadītāja solījumu: no 
Austrālijas jendas Pēteris Cīrulis, no 
Kanādas jendas Ēriks Zamurs, Gus-
tavs Kalniņš, Kārlis Vasarājs, Gunārs 
Brants un Arnis Kalniņš un no ASV 
jendas – Dāvids Grendze un Aldis Jāt-
nieks.

Nemanot pienāca sestdiena, 
23. augusts, un nometnes slēgšana, 
kad karogu laukumā nometņotāji ieso-
ļoja pa apakšnometnēm. Katras apakš-
nometnes priekšnieks ziņoja par veikto 
darbu savā nometnē un izdalīja nopel-
nītās balvas. Nometnē bija ieradies un 
nometņotājus apsveica Latvijas vēst-
nieks Apvienoto nāciju organizācijā – 
Jānis Mažeiks. Vad. Pēteris Aivars 
pateicās nometnes vietas saimniekiem 
un izdalīja tiem nometnes piemiņas 
veltes. Latviešu gaidu priekšniece 
vad. Nora Aivara slēdzot 11. Lielo no-
metni novēlēja visiem: „Ceturtdien, 
piedaloties kopnodarbībās, bija jā-

būvē pūra lāde un jāveic visādi uzde-
vumi, kas saistījās ar nometnes tēmu 
un jāsaliek kopā saliekamā bilde no 
vairākiem gabaliem. Bet kas tad tur 
bija par tēmām? To jūs tik redzējāt, 
kad visas daļas tika saliktas kopā ap 
nometnes „Mantojums“ logo. Tur bija 
Latvijas daļa – mūsu tēvu zeme ar Brī-
vības pieminekli, Operas namu, Latvi-
jas veiksmīgiem sportistiem, mūzikas 
grupu „Prāta vētra“ un Kolkas ragu. 
Vienā daļā bija dabas tēma ar puķēm, 
kokiem un dzīvniekiem. Tautiskā daļā 
parādījās latvju raksti, latvju rotas, 
tautas dziesmas, rupjmaize un pīrāgi. 
Saprotams, ka bija skautu un gaidu 
daļa ar likumiem, nozīmēm, Lordu 
un Lēdiju Bēden Pauliem un teltīm un 
nometnes ierīcēm. Un beidzamā daļa 
bija Mītnes zemju attēli, jo, galu galā, 
tas ir, kur vairums no mums dzīvo. 
Tur parādījās Austrālijas, Kanādas un 
Amerikas pazīstamākās vietas un sim-
boli. Visas piecas daļas kopā aptver 
„Mantojuma“ logo, un ceram, ka jūs 
to visi esat ielikuši savās atmiņu pūra 
lādēs un dzīves gudrību mugursomā 
un ņemsit līdzi kā mantojumu, kas pa-

līdzēs jums vadīt savu dzīvi.“
Uz komandantes vad. Kristīnas Pu-

tenes komandu: Nolaist karogus, dzie-
dot Svēts mantojums, novijās ASV, Lat-
vijas, Kanādas un Austrālijas karogi. 
Latviešu gaidu priekšnieces vad. No-
ras Aivaras paziņojums: Ar šo 11. Lielā 
skautu un gaidu nometne ir slēgta. Uz 
redzēšanos 12. Lielā nometnē!

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

„Mantojums“ slēgts
Turpinājums no 12. lpp.

Vad. Arnis Vējiņš tiek apbalvots ar Pe-
lēkā vilka ordeni.
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Latviešu gaidu un skautu Lielā nometne „Mantojums“
Jauki bija nometnes dažādie ugunskuru vakari

Trīs Vējiņi pirms brauciena ar „zipline“.
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stāsts ir ar datumu 1941. gada 1. jū-
lijs, un pēdējais stāsts ir ar 1945. gada 
8. maiju (kaut arī stāsts turpinās līdz 
pat 1968. gadam), tad ir skaidrs, ka 
apskates laika periods nav gan Otrais 
pasaules karš (kurš ilga no 1939. gada 
1. septembra līdz 1945. gada 2. sep-
tembrim), bet drīzāk sakrīt ar tā sauk-

to Lielo Tēvijas karu. Ja arī lielvaras 
nekaroja Latvijas teritorijā ārpus šiem 
datumiem (ja neņem vērā Sabiedroto 
organizēto partizānu iesūtīšanu Lat-
vijas teritorijā), tomēr kara darbība 
ietekmēja Latvijas tā laika likteni, jo 
vairs nebija kur meklēt palīgus, lai 
pretotos mūsu lieliem kaimiņiem.

Un beigās, kā vienmēr par vērtī-
gām grāmatām latviešu valodā jāpie-
bilst, ka tās jātulko svešvalodās, lai 

mūsu stāsti būtu pieejami plašākai 
publikai.

Mans ieteikums – noteikti iegādā-
ties grāmatu. Tā ir arī vērtīga dāvana 
lasītājiem visos vecumos – no jaunie-
šiem līdz sirmgalvjiem.

Izdevējs – izdevniecība „Lauku 
Avīze“ 2014 ISBN: 978-9934-15-004-3

Gunārs Nāgels
Laikraksta „Latvietis“ redaktors

„Dievs, Tava zeme deg!“
Turpinājums no 11. lpp.
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Viskošāk pārstāvētā 
šķira, protams, ir seniori

Nākamā Pie dabas 
krūts viskošāk pārstā-
vētā šķira, protams, ir 
seniori. (Pierasto pen-
sionāri te lietot nevar, 

jo pensiju kā tādu saņem tikai maza 
daļa no senioriem; tie, kuri strādājuši 
VALSTS darbā, – Ķīnā dominējošais ir 
mazo uzņēmumu privātsektors – tātad 
vecumdienu atspaids jāsagādā pašam 
vai jāpieņem no bērniem.) Senioriem 
sporta ekipējums ir sacelts visās ma-
lās – arī māju pagalmos, pavisam šau-
rās vietiņās, ne tikai parkos. Tie ir koši 
un izturīgi metāla veidojumi, uz ku-
riem var: izlocīt kājas, izstaipīt rokas 
un muguru, izvirpināt pirkstus, izgro-
zīt gurnus, – vārdu sakot, neatrast mus-
kuļu grupu, kurai nenāktos trūkties, 
ja vien pašam ir iekāriens darboties. 
Parkā pie šiem sporta rīkiem tiek pie-
stumti arī nestaigājoši ļaudis vai viņi 
elektroratiņos pieripo paši. (Kundzītes 
gados, neizkāpjot no savas karietes, 
mundri iepērkas arī tirgū un veikalos.)

Visaizkustinošākais skats, ko nā-
cies redzēt – stīvuma dēļ kāds onku-
lītis no savas mājas uz tuvāko parka 
pusi parasti paiet tikai pāris soļus līdz 
pirmajam soliņam pie savas paaudzes 
domu biedriem, diemžēl, nemaz ne-
tikdams, bet par fizisko vingrinājumu 
rīku viņam lieliski noder... paša što-
ciņš! Ievilcis no nāciena elpu, večukiņš 
ņipri un smukā ritmā sadauza ar spie-
ķīti sev pa muguru! Un tad atkal, uz 
sava sporta aprīkojuma balstīdamies, 
dodas mājup! Rītos ķīnieši vingro 
visās malās. Man aiz loga upes malā 
regulāri, izņemot ķīniešu jauna gada 
brīvdienu laikā, rosās trīs vingrotāju 
kopas. Es viņus esmu iesaukusi: mo-
dernās, fiksie un ne tik fiksie. Moder-
nās ir tuvējas vairumtirdzniecības bā-
zes meitenes, kuras dejo pie mūsdienu 
ritmiem, atdarinot sporta un līnijdeju 
solus un kustību kombinācijas (vienu 
tādu moderni dejojošo, turklāt dažāda 
vecuma ļaužu grupiņu, – pavisam vēlu 
vakaros ļoti šaurā ieliņā sapulcina un 
kustina ļoti jauna sieviete ar zīdainīti 
uz rokas). Fiksie un ne tik fiksie ir se-
niori; viņi darbojas tautisko tradīciju 
garā.

Grupas atšķiras tikai ar ātrumu; 
līdz ar to vienai iznāk vairāk laika 
pēc izkustēšanās parunāties, pačalot; 
vārdu sakot, katra tāda grupiņa ir sava 
veida interešu klubiņš. Turpat blakām 
visām pašu organizētajām grupām 
neiztrūkstošs gorās, staipās, plastiski 
lokās un visādi citādi izdarās indivi-
duālisti, kuri kolektīvajās rīta rosmēs 
neiesaistās. (Starp citu, kolektīvās rīta 
rosmes notiek ķīniešu lidmašīnās, un 

dažkārt par prieku sev un klientiem 
lidostās uzdejo stjuartes un citas no-
darbes meitenes.) Tas, ka pārdevēji, 
restorānu apkalpotāji, pavāri, frizieri 
un masieri dejo savu darbavietu durv-
ju priekšā, –Šanhajā ir parasta parādī-
ba, un ļoti maldās tie, kuri iedomājas, 
ka tas tiek darīts tūristiem par prieku! 
(Tādas domas nereti lasāmas ceļotāju 
aprakstos, kuri Ķīnā bijuši tikai vienu 
reizi.

Ķīnieši gar krastmalu un citviet arī 
skrien garās rīta distances, bet daudz 
populārāka ir: vingrošana ar vēdek-
ļiem un zobeniem! Un tā jau ir māksla, 
kurā, neatkarīgi no praktizējošo skai-
ta, gandrīz neiztrūkstoši pamanāms 
līderis jeb Skolotājs. Šis grupiņas pa-
rasti pulcējas parka klusākajās vietās, 
arī plašums roku un kāju izvicināšanai 
tām nepieciešams daudz lielāks. Ziņkā-
rīgiem pārāk tuvu te labāk nelīst! Man 
reiz bija tāda sajūta – daudz netrūka – 
galva noripotu daudzkārt uzlielītajos 
dekoratīvajos stādījumos pie acālijām, 
ja es laikus neprastos parauties no tra-
dicionālās vingrošanas malā... Var jau 
būt, ka drusku šo stāstiņu piepušķoju, 
bet iepirkumu maisiņu ar garo karsto, 
eļļā vārīto rīta maizi no tuvējā soliņa, 
uz kura bija saliktas zobenu makstis, 
savācu ļoti piesardzīgi, acis no ziboša-
jiem asmeņiem nenolaižot!

Toties pavisam komfortabli cilvēks 
var justies tajos parka zaļajos nostū-
ros, kur pulcējas dziedātāji un spēlētā-
ji. Kā viņi tur cits citu papildina, – nav 
pat saprotams: viens jau stāv un dzied, 
pienāk vēl kāds vai kāda, tad vēl un 
vēl; dziesmas nepārtraucot, izpildītāju 
sastāvs mainās. Ļaudis šķirsta notis 
vai dzied no galvas, spēlē kādu instru-
mentu vai fonā izmanto magnetofona 
ierakstus. (Sava veida sacensība šajā 
ziņā vakara tumsā notiek uz Nandzi-
nas ielās, kad fanu pulciņi apņem tau-
tas tradīciju un šodienas stilā dziedo-
šos. Gods kam gods – veco operu āriju 
izpildītāji izpelnās daudz prāvāku un 
stabilāku pielūdzēju pulku!) Taču 
visstabilākās vietas parkos ieņēmu-
ši spēlmaņi – viņu dibeni, manuprāt, 
izberzuši iedobes par betona soliņos! 
Savukārt viņu daudzgalvainais līdzju-
tēju pulks apņem spēlētājus tik ciešā 
un blīvā vainagā, ka tu cilvēks nemaz 
netiec īsti klāt, lai redzētu, ko viņi spē-
lē, un vai uz naudu, vai bez?! Drusku 
tā kā apbižoti var justies suņu īpašnie-
ki, jo tādus speciālus suņu pastaigas 
laukumus (kādi tik pierasti, piemē-
ram, Ņujorkā), nekur nemanīju. Suņu 
Šanhajā nebūt nav retums, lai gan par 
tiem jāmaksā ļoti lieli nodokļi.

Parkos neredz riteņbraucējus; tiem 
taču pieder visas ielas un pat speciālas 
to daļas. Vietvietām jaunieši izkopj un 

demonstrē savu veiklību uz speciā-
lajiem divriteņiem un skrituļdēļiem. 
Tirgotāji pašos parkos ar savu preci 
nebāžas iekšā, gar parka malām toties 
to netrūkst nekad, ja vien nelīst lietus, 
kas bojā preci. Jā, lietus ir vienīgais, 
kurš manāmi var iebojāt Šanhajas za-
ļās daļas brālības omulību un ikdienas 
ritmu. Bet arī lietutiņa laikā parkā ir 
ko darīt: dažs fotogrāfs, piemēram, 
februāra sākumā ar aizgrābtu sejas iz-
teiksmi neskaitāmos kadros fotografē 
plaukstošos plūmju koku zarus. Katr-

Latviešu omīte Šanhajā (3)
Interešu grupas un „šķiras“
Pirmais turpinājums. Sākums LL317, LL322.

 
Turpinājums 18. lpp.

Šis vecais trīsritenis noteikti var būt 
Šanhajas un Ķīnas lielpilsētu sim-
bols – uz tāda transporta līdzekļa 
nākas redzēt pārvadājam, piemēram, 
visu virtuves iekārtu plus vēl kādu mē-
beli no viesistabas. Nopietni.

FO
TO

 A
ni

ta
 M

el
lu

pe

Uz motorolleriem un riteņiem paiet 
puse ķīniešu dzīves, arī četrkājainie 
zina savu transportu un bez vajadzī-
bas no tā projām neaizklīs,– jo kā tad 
tiks mājās?

FO
TO

 A
ni

ta
 M

el
lu

pe

Parkos savvaļas putnu nav daudz, 
toties dzīvokļos to netrūkst. Maziem 
gūstekņiem ražotāji saražojuši gan-
drīz neticamas lietas – dzeramtrauku 
dizains dažādībā neatpaliek no cilvē-
kiem domātā piedāvājuma.
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skaisti ziedi (un ir arī!) Sandras Birzes 
vadībā dziedāja gan vieni paši, gan ai-
cinot publiku dziedāt līdz. Interesants 
pārsteigums programmā bija filma, ko 
uzņēma pirms pieciem gadiem kora 40 
gadu jubilejas pusdienās. Tur varējām 
apskatīt paši sevi, kā esam novecojuši 
šais piecos gados, un tos, kuri šai laikā 
no mums šķīrušies uz neatgriešanos.

Māris Miezis ar dažu Vanadžu pa-

līdzību rūpējās par svētku mielastu. 
Šoreiz galdā lika siltas, latviska stila 
pusdienas, uz kurām Māris ir speciā-
lists: sulīgs cūkas cepetis, ar sīpoliem 
sacepti kartupeļi, saknītes un ļoti gar-
šīga sēņu mērce. Saldā ēdienā piedāvā-
ja žāvētu augļu kompotu ar putu krēju-
mu. Kad vēl vēlāk nāca kliņģeris (pēc 
piedienīgas ceremonijas un Daudz 
baltu dieniņu dziedāšanas!) ar kafiju, 
tad tiešām varēja teikt, ka vēders bija 
pilns. Arī ar dzērieniem neskopojās; 
tātad par vispārējās labsajūtas trūku-

mu neviens nevarēja sūdzēties.
Šādas reizes atgādina, cik tālu 

esam nākuši, ko esam sasnieguši un ka 
ir vērts cīnīties uz priekšu. Ko teiktu 
dibinātāji, ja varētu redzēt šodien, pēc 
tik ilgiem gadiem, savas idejas attīstī-
bu un uzplaukumu? Vai sākumā tika 
domāts, ka no mazās zīlītes izaugs tik 
kupls, sīksts ozols? Lai dzīvo vīru ko-
ris sev par prieku un saviem dibinātā-
jiem par godu!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Es nenācu šai vietā...
Turpinājums no 2. lpp.

rammai šāda variācija arī nenāk par 
skādi. Viņi bija paņēmuši līdz savu 
pianisti Sandru Birzi. Mīļā Mildiņ, es 
esmu galīgi iemīlējusies! Tagad tikai 
gudroju, kā šo jauko, apdāvināto būtni 
varētu nolaupīt un iestādīt šeit, Adelai-
dē! Viņa izskatās tik trausla un apga-
rota, bet Tev vajag redzēt un dzirdēt, 
ar kādu spēku viņa spēlē! Ciemiņi uz-
stājās gan kopā ar vietējiem, gan paši 
par sevi un jāsaka – cepuri nost – šie 
septiņi mākslinieki patiešām izdaiļoja 
programmu.

Nabaga kasierim Aivaram Vēzim 
bija ko noņemties ar biļešu pārdoša-
nu. Liela atbildība, saņemt tik daudz 
naudas, noorganizēt programmas, 
visus apmierināt ar ierādītām vietām 
un turklāt vēl stāvēt savā vietā korī. 
Visi nāk virsū ar visādām prasībām. 
Nav brīnums, ka vienu brīdi viņš pat 
nonāca slimnīcā no visām raizēm. Lie-
las rūpes bija arī VK diriģentei Astrai 
Kronītei. Vienmēr esmu apbrīnojusi 
viņas muzikalitāti, administratīvās 
spējas un mērķtiecību. Varena sieva, 
un bija pat atradusi laiku, koncertam 
skaisti safrizēties!

Vai tu esi kādreiz bijusi sarīkoju-
mā, kur kādā galīgi nepiemērotā brīdī 
publikā skaļi ieskanas mobilais tele-
fons ar kaut kādu muļķīgu meldiņu? 
Lai dziedāšanas laikā šāds traucējums 
nenotiktu, Astra jau sākumā lūdza, lai 
visi savus telefonus izslēdz. Viss ļoti 
pareizi, bet joks bija tāds, ka arī daži 
koristi, jau uz podestiem stāvēdami, 
sāka grābstīties pa kabatām! Kaut ko 
tādu es redzēju pirmo reizi.

Pavadījumus spēlēja Sandra uz 
klavierēm un mūsu pašu Inese Laine 
uz vijoles. Man jāsaka, ka vijolei va-
jadzēja vairāk pastiprināšanu, jo vie-
tām to knapi varēja dzirdēt. Žēl, jo kur 
viņa skanēja, bija tiešām skaisti, seviš-

ķi kopā ar solisti Geņu Janmeiju. Kas 
attiecas uz programmas izvēli, tā bija 
daudzpusīga un parādīja vīrus gan no 
kareivīgās, gan no sentimentālās, gan 
no draiskulīgās puses. Man ļoti, ļoti pa-
tīk Raimonda Paula Māte saule, un ļoti 
liels prieks bija šai izlases programmā 
dzirdēt nelaiķa Brisbanes komponista 
un ilggadīgā Brisbanes kora diriģenta 
skaisto skaņdarbu Jāņu Nakts, kas vel-
tīta viņa dzīves biedrei Ritai.

Varētu teikt, ka šai koncertā pieda-
lījās vesela bērzu birze – vīrs un sieva 
Roberts un Sandra Birzes no Melbur-
nas un Roberta tēvs – Ivars Birze no 
Sidnejas vīru kora. Roberts pat uzstā-
jās ar solo. Prieks par tik latvisku ģi-
meni, kas jau no Ivara vecāku laikiem 
Sidnejā pazīstama ar savu sabiedrisko 
darbību.

Man viss šis ir zināms tādēļ, ka 
dziedu Vanadžu ansamblī. Priecāja-
mies par džentlmeņiem, kas palīdzē-
ja dāmām nokāpt no podestiem. Man 
personīgi nav nekādas problēmas ar 
nokāpšanu; man drīzāk bailes, ka aiz-
mirsīšu pirms koncerta ielīmēt savus 
falšos zobus un būs jādzied ar sakos-
tiem zobiem, lai tie neizkrīt! Šoreiz 
gan atcerējos un dziedot varēju visu 
laiku plati smaidīt.

Dzirdēju, ka bija viens tik dedzīgs 
korists, ka viņam nošu vāki esot izku-
suši! Kaut kā gadījies, ka nolicis vir-
tuvē par tuvu pie krāsns, un karstums 
izkausējis plastikas vāku un salipinājis 
notis kopā. Pati gan to neredzēju, tikai 
dzirdēju no uzticamiem avotiem.

Biju ielūgta nākošā dienā uz jubi-
lejas pusdienām Vanagu namā. Pus-
dienas bija ļoti garšīgas, lai gan nāca 
ar nokavēšanos. Šoreiz jāvaino krās-
nis, kuras vienkārši nekarsa. Man tā 
vien liekas, ka kaut kas nav kārtībā 
ar gāzes piegādi DV namā, jo šī nav 
pirmā reize, kad visas krāsnis reizē ie-
slēgtas nedod vajadzīgo karstumu, un 
maltīte nokavējās. Tur vajadzētu runāt 

ar vanagu priekšniecību, lai vienreiz 
beidzot to lietu noskaidro. Šefi Māris 
un Aija vaigi sviedros rāvās un darīja 
savu labāko, bet uz tām krāsnīm vien-
kārši nevar paļauties. Taču, beigas la-
bas, viss labs.

Pēcpusdienas vadītājs Jānis Lin-
dbergs ātri sagrozīja programmu, un 
galu galā bija ļoti jauka un omulīga 
pēcpusdiena ar visādiem jokiem. Bru-
no Krūmiņš kori apsveica ar milzīgu 
kasti, kas laikam bija ļoti smaga, jo, 
to nesot, viņam ceļi ļodzījās vien. Pat 
būdīgais spēka vīrs Edgars Ceplītis, to 
saņemdams, sagrīļojās. Diakons Ivars 
Ozols savā runā pieminēja visu savu 
radu gudros padomus, kā jāuzvedas, 
kad tu saņem ielūgumu uz viesībām, 
un tā mēs iemācījāmies visu pieklājī-
bas formu no brīža, kad atbild uz ielū-
gumu, līdz brīdim, kad atstāj viesību 
namu. Nemaz nezināju, ka Ivars ir tik 
asprātīgs. Un, Mildiņ, pat Bībelē stā-
vot rakstīts, ka jāieņem mazliet vīna 
savas veselības dēļ... nu tad, priekā!

Atkal iznāca dziedāšana, protams, 
gan priekšnesumi, gan kopdziesmas ar 
nenogurdināmo akordeonistu Imantu 
Kronīti. Bet kur palika Nevis slinkojot 
un pūstot? Kamēr atjēdzāmies, ka jā-
dzied, puse publikas jau bija prom, un 
tā nekas nesanāca.

Dzirdēju arī, ka svētku kliņģeris 
bija tik garšīgs un mīksts kā mākonis 
tikai tādēļ, ka cepēja to ielika krāsnī 
pulksten trijos svētdienas rītā. No gu-
lēšanas gan viņai nekas liels nevarēja 
iznākt, kamēr kliņģeri sagatavoja, iz-
raudzēja un izcepa. Sevišķi cepšanas 
laikā nedrīkst iemigt.

Un visbeidzot: Koncerta program-
mas aizmugurē pateicas Jauktam ko-
rim par flīģeļa lietošanu, bet zālē uz 
grīdas bija tikai vecās kora mēģināju-
mu klavieres. Un tādēļ es gribu zināt: 
Kur palika tas solītais flīģelis?

Visu labu Tev vēlēdama,
Gunta

Kur palika flīģelis?
Turpinājums no 2. lpp.

Mobilā pasu darbstacija ir iekār-
tu kopums, kas ļauj noņemt personas 
biometriskos datus (fotoattēlu un pirk-
stu nospiedumus) ārpus Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes nodaļu 
Latvijā vai diplomātisko un konsulāro 
pārstāvniecību ārzemēs telpām, tādē-
jādi atvieglojot Latvijas valstspiederī-
gajiem personu apliecinošo dokumen-
tu saņemšanu attālos rezidences valsts 
reģionos tuvāk personu dzīvesvietai.

Infografiku par mobilo pasu 
darbstacijas izbraukumiem Austrālijā 
un Jaunzēlandē skatīt: http://www.am.
gov.lv/data/AUS_un_NZ_izbraukumi.
jpg

LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa

Mobilo pasu darbstacija
Turpinājums no 5. lpp.
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Trīs no šiem jaunie-
šiem piedalījās izdalē: 
Laura Vīksniņa (Mi-
neapole), Anna Inveiss 
(Indianapole) un Sarma 
Millere (Indianapole). 

Pārējie izdales komandas dalībnieki 
bija: māc. Dāgs ar sievu Ediju (Mi-
neapole), Kristīne Ģiga (Mineapo-
le), Aina Budrēvica (Toronto), Larisa 
Kreišmanis (Bostona), Stefans Brūve-
lis (Mineapole), Toms Gross (Austrāli-
ja) un Arnis Banka (Alūksne, Latvija). 
Visu nedēļu braukājām krustu šķērsu 
pa Kurzemi ar diviem busiņiem, kur 
vienu vadīja māc. Dāgs un otru – Ed-
ijas tētis Arnis. Zīmīgi, ka abi busiņi 
bija baltā krāsā, arī busiņi savā veidā 
bija kā komanda – vienmēr viens aiz 
otra, vienmēr blakus.

Pēc dievkalpojuma devāmies ceļā 
uz mūsu pirmo izdales vietu Saldū, uz 
Mārtiņa Lutera baznīcu. Uz šo vietu 
atbalstu saņemt bija sabraukuši cilvē-
ki arī no Ezeres, Gaiķiem un Rudbār-
žiem. Šajā punktā atbalsta saņēmēji 
pārsvarā bija vecākā gada gājuma 
cilvēki, kur visi lielākoties pieprasīja 
ziemas zābakus. Šādā gadījumā mēs 
devām dāvanu kartes Euroskor veika-
lā par pienācīgu summu, lai sanāktu 
ziemas zābaki, kad tie būs sezonā. Va-
sarā šos zābakus nebija iespējams ie-
gādāties, jāgaida uz rudens pusi. Izvē-
lējāmies tieši veikalu Euroskor, jo šis 
veikals Kurzemē ir diezgan izplatīts 
visās lielajās pilsētās – Saldū, Liepājā, 
Talsos, Kuldīgā, Ventspilī. Saldū, ņe-
mot vērā to, ka tur bija vairāk pensio-
nāri, pavadījām daudz laika vienkārši 
neformāli runājoties. Bija prieks, ka 
jau pirmajā vietā jaunieši droši gāja 
klāt cilvēkiem un uzklausīja, pastāstīja 
par sevi utt. Katrā izdales vietā (kopā 
bija 15 izdales vietas) vidēji pavadījām 
2-3 stundas. Tāpat kā darījām iepriek-
šējā 2012. gada projektā Būsim gudri!, 
kur dalījām atbalstu tieši skolas vaja-
dzībām Vidzemē, arī šajā projektā, 
kur dalījām apavus Kurzemē, sekojām 
vienai programmai, kas katrā vietā 
bija līdzīga. Jāteic, ka pēc trīs izdales 
punktiem palikām par ekspertiem, un 
programma gāja ļoti gludi. Sākumā 
māc. Dāgs ievada ar apstāstu, kas šis 
projekts ir, no kurienes ir nākuši zie-
dojumi, kā tie ir vākti utt. Tad katrs 
jaunietis iepazīstina ar sevi, pastāsta, 
kā līdzekļi tika vākti viņa pilsētā. Tad 
bijām sagatavojuši arī dziesmu lapiņas 
ar kristīgām bērnu dziesmiņām, kur 
klāt nāk kustības. Arī pieaugušie ar 
prieku tās dziedāja kopā ar mums. Ļoti 
bieži, īpaši, ja izdale notika baznīcā, 
tika novadīts arī neliels svētbrīdis, kur 
attiecīgās draudzes mācītājs arī ņēma 
dalību. Tad paspēlējām dažas spēles, 

lai jau pēc tam varētu ķerties klāt liela-
jam notikumam – apavu izdalei. 

Tas bija vesels process; sākumā 
jaunieši izdalīja apavus, pie katra pāra 
bija pierakstīts saņēmēja vārds un 
uzvārds. Jāpiemin, ka kāju izmērus 
māc. Dāgs noskaidroja jau laiku pirms 
došanās uz Latviju, lai pie iepirkšanās 
jau varam sekot atsūtītajiem izmēru 
sarakstiem. Bija gadījumi, kad apavi 
nederēja, kas arī ir atkarīgs no mode-
ļa un citiem apstākļiem. Par to bijām 
padomājuši jau iepriekš, kā rezultātā 
iegādājāmies lielu daudzumu ar rezer-
ves apaviem no dažādiem izmēriem. 
Tas ļoti palīdzēja. Tā mēs arī nodroši-
nājām, ka visi bija apmierināti. Ja bija 
gadījums, ka piemērotu apavu pāri 
nevarējām atrast, tad tika iedota Euro-
skor dāvanu karte ar attiecīgu summu. 
Visi jau pēc pirmās un otrās reizes pie-
šāvāmies, kurš ko darīs, kurš atbildēs 
par kuru programmas daļu. Kurš mek-
lēs rezerves apavus, kurš tikmēr pa-
runāsies ar tiem, kas savus apavus jau 
saņēmuši un tie der. Tiešām jāteic, ka 
Dievs mūs vadīja. Tikām galā ar grūtī-
bām, kad tās radās, bijām spējīgi pa vi-
siem kopā atrast risinājumus. Daudzās 
vietās cilvēki mums bija sagatavojuši 
cienastu, kas bija ļoti patīkami. Izda-
les laikā Latvijā bija zemeņu laiks. Cik 
mēs visi bijām priecīgi – ar zemenēm 
mūs cienāja ļoti bieži!

Pēc pirmās izdales Saldū devāmies 
tālāk ceļā uz mūsu pirmajām naktsmā-
jām Embūtes informācijas centrā, kas 
ir ceļā uz Paplaku, kur jau nākamajā 
dienā sekoja mūsu otrā izdale. Embū-
tes informācijas centrā notika mūsu 
lielā apavu šķirošana, jo pēc lielās 
iepirkšanās viss bija jāsadala pa izda-
les punktiem, jāsaraksta bērnu vārdi 
uz kastēm. Arī katrā kastē jāieliek pa 
zeķu pārītim, tā bija vēl viena lieta, ko 
devām klāt apavu pārim. Rītu iesākām 
ar Vaiņodes baptistu baznīcas apskati 
un tad devāmies uz Paplakas baptistu 
baznīcu. Atbalsta saņēmēji bija iera-
dušies arī no Vaiņodes. Tur mūs sa-
gaidīja vesels jauku un, gribas teikt, 
dzīvu bērnu pulciņš. Tie bija bērni, 
kam acīs zib uguntiņa, kas rūpīgi vēro 
un gaida to, par ko ir dzirdējuši – jau-
nus apavus. Paplakā sekojām tai pa-
šai programmai, kas izdevās burvīgi. 
Viņi mums kā pateicību arī nodziedā-
ja savas iemīļotākās dziesmiņas. Tajā 
pašā dienā pēc Paplakas devāmies uz 
nākamo vietu – Bārtas/Krūtes luterā-
ņu baznīcu, kur bija sabraukuši bērni 
un pieaugušie arī no Bārtas kaimiņos. 
Šajā izdales punktā tik tālu mums gāja 
vislabāk. Tas būtu tieši tajā ziņā, ka 
visi jutām, ka esam sasnieguši mūsu 
mērķi, kas nebija tikai apavu izdalīša-
na, bet arī sarunu saturs, tas, ka cilvēki 

atvērās, un mēs jutām sirsnību no viņu 
puses. Tur valdīja tāds īsts sadraudzī-
bas gars, kas bija arī citās vietās, tomēr 
šajā izteiktāk. 

Nu jau bija pienācis laiks doties 
uz Rucavas pusi, lai mūsu nākamajās 
naktsmājās Bajāros varētu ērti iekār-
toties un paēst vakariņas, kuras bija 
sagatavojuši naktsmāju saimnieki. 
Interesanti, ka māju saimnieki ir radi-
nieki vienai no mūsu izdales koman-
das dalībniecēm – Kristīnei Ģigai no 
Mineapoles. Tas palīdzēja mums vi-
siem justies vairāk kā ģimenes lokā. 
Vakariņas, ko baudījām, bija tieši tas, 
ko vajadzēja pēc pavēsas un darba pil-
nas dienas. Latviešu vakariņas – silta 
frikadeļu zupa ar mājās ceptu sald-
skābmaizi, tam sekojot karbonādēm, 
vārītiem kartupeļiem un salātiņiem, 
un beidzot – saldais ēdiens. Galvenais, 
ka viss bija mājās audzēts, mājās ga-
tavots. Daži vēl izmantoja iespēju uz-
kāpt turpat pļavas vidū esošajā tornī, 
lai saredzētu jūru. Vakarā pastaigājām 
pa Rucavu, kur satikām lielos vīnglie-
mežus, kas lēni devās pāri ceļam. Arī 
apskatījām Rucavas etnogrāfisko māju 
Zvanītāji. Nākamajā dienā sekoja izda-
le Mineapoles latviešu draudzes māsu 
draudzē Nīcā, tad izdale pašā Rucavā. 
Naktsmājās Bajāros palikām arī otro 
nakti. Jaunieši izmantoja iespēju Ba-
jāros ieiet siltā pirtiņā, daži izmantoja 
izdevību aizbraukt līdz Papei, kur va-
rēja apskatīt savvaļas zirgus un taurus.

Nākamai dienai austot, bija laiks 
doties tālāk uz nākamo izdales vietu 
Cīravu. Cīravai sekoja Valtaiķi. Abām 
šīm neatkarīgajām luterāņu draudzēm 
ir viens mācītājs Varis Bitenieks. Pa 
ceļam no Cīravas uz Valtaiķiem pie-
stājām mācītāja mājās, kur satikām 
viņa ģimeni, apskatījām viņu paipalu 
vistiņas, kuras viņi audzē un arī iz-
darījām kaut ko, kas sākumā projekta 
plānā nebija ieplānots. Māc. Varim ir 
ļoti labs draugs, kas viņam palīdz arī 
ar draudzes darbu. Šis draugs tagad 

Kā mums gāja Kurzemē (2)
LELBA labdarības projekta „Priecīgas pēdas“ realizēšana 15.-22.  jūnijs, 2014
Noslēgums. Sākums LL323
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Laura Vīksniņa pasniedz kurpes Kaz-
dangā.
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ir ratiņkrēslā, kas ļoti ierobežo viņa 
veiklību. Tā nu arī viņam mēs iede-
vām dāvanu karti Euroskor veikalā 
jauniem un piemērotiem apaviem. 
Viņš bija ļoti pateicīgs! Un atkal jāsa-
ka – Dievs mūs vadīja. Pēc Valtaiķiem 
devāmies uz mūsu trešo vietu – Kaz-
dangu, Māteru Jura pamatskolu. Šī 
bija pirmā diena, kad veicām izdali 3 
punktos. Tas bija mazliet grūti, ņemot 
vērā to, ka gan fizisks, gan arī garīgs 
nogurums jau lika par sevi manīt. Jā-
atgādina, ka sākām izdali svētdien, jau 
bija pienākusi trešdiena. Daudzi bērni 
jau bija satikti, ar daudziem jau pārru-
nātas dažādas lietas, priecīgas un arī 
skumjas. Un tad, ierodoties Kazdan-
gas pamatskolā, kur mūs gaidīja 43 
enerģiski bērni, mums visiem bija ne-
pieciešama Dieva vadība, jo nevienam 
no mums negribējās kaut kādā veidā 
apdalīt šos brīnišķīgos bērnus, kas ar 
nepacietību gaida. Un Dievs vadīja, jo, 
ieejot iekšā pa pamatskolas durvīm, 
dzirdējām, kā visi šie bērni lielā kop-
korī enerģiski dzied vienu dziesmu. 
Ar mazliet ziņkārību ejot uz priekšu, 
mums pavērās burvīgs skats, visi šie 
bērni, sastājušies uz skatuves, ar kus-
tībām un platiem smaidiem uz sejas 
mūs sveic un sagaida ar dziesmu. Tas 
bija tieši tas, kas mums bija vajadzīgs. 
Mēs atplaukām un enerģija atgriezās. 
Kā saka, atkal bijām zirgā. Pēc kop-
dziesmas sekoja mūsu aplausi. Tad 
viena meitenīte iznāca visam bērnu 
korim priekšā, nostājās vidū un cītīgi 
gaidīja, kad skolotāja sāks spēlēt kla-
vieres. Tūlīt, kā klavieres sāka skanēt, 
meitenīte sāka tā maigi šūpoties un tad 
sāka dziedāt. Viņa mums veltīja savu 
solo gabalu kā pateicību visas skolas 
vārdā. Bija brīži, kad bija grūti noval-
dīt asaras. Visspilgtāk atmiņā paliku-
ši pirmie vārdi, ar kuriem viņa sāka 
dziedāt: „Divas skudras reiz krustce-
lēs satikās, un abas par dzīvi runājās, 
pukstēja abām tai pasakā sirsniņa, un 
man blakus ir mana māmiņa.” Intere-
santi, ka mūsu komandas dalībnieks 
Toms no Austrālijas šo dziesmu uzreiz 
atpazina. Pa nakti palikām turpat Kaz-
dangas viesu namā. Arī tur mūs sagai-
dīja ar gardu silto maltīti un dažādiem 
labumiem.

Ceturtdien devāmies augstāk uz 
Kurzemes ziemeļu pusi – uz trešo 
māc. Vara Bitenieka neatkarīgo lu-
terāņu draudzi Snēpelē. Nu jau mūsu 
programma gāja pavisam gludi, viss 
ritēja ļoti raiti. Šajā rītā visu noturējām 
ārā, jo jāatzīst, ka Latvijas baznīcās 
iekšā bija diezgan pavēss. Īpaši, kad 
ārā laiks arī nebija tik silts un saulains. 
Kaut gan Snēpelē saulīte mūs mazliet 
palutināja, un varējām apsildīt mūsu 
degunus. Snēpelē kopā ar atbalsta sa-
ņēmējiem mūs sagaidīja arī pārstāvji 
no Kurzemes preses. Pēc izdales bau-
dījām bagātīgi klāto pusdienu galdu, 
lai iegūtu spēku doties uz nākamo 

vietu – uz Pelču internātpamatskolu. 
Tur mūs gaidīja 20 bērnu. Šajā pamat-
skolā mācās bērni ar kādiem garīgiem 
vai arī fiziskiem traucējumiem. Jāteic, 
ka skola ir uzturēta ļoti labā kārtībā. 
Īpaši spēcīga šajā skolā ir mākslas 
programma, kā skolotāji mums stās-
tīja, šāda veida bērni savas jūtas un 
emocijas izpauž mākslā, veidojot māla 
podiņus vai krāsojot akmeņus utt. Bija 
ļoti patīkams laiks ar šiem bērniem un 
viņu skolotājiem. Un arī ceturtdiena 
bija diena ar 3 izdales punktiem. Tre-
šā vieta bija Piltenes luterāņu baznīca. 
Tur mums bija divas izdales. Pirmajā 
vakarā atbalstu saņēma trūcīgie no 
apkārtnes, nākamā rītā, kas ir piekt-
diena, atbalstu saņēma vairāk drau-
dzes trūcīgie bērni. Piltenē nakšņo-
jām internātā. Piektdien pēc Piltenes 
otrās izdales devāmies uz Ventspili. 
Tur iegādājāmies vēl papildus Euro-
skor dāvanu kartes, kā arī palutinājām 
paši sevi mazliet, labi paēdot restorānā 
Jūras brīze, un mazliet izklaidējoties 
atrakciju parkā Lemberga hūte. Mūsu 
otrā izdale piektdienā bija Kolkas lu-
terāņu baznīcā. Arī tur lielākā daļa 
atbalsta saņēmēji bija pensionāri. Lū-
dzām, dziedājām, runājāmies, gardi 
paēdām mūsu rīkoto BBQ ar visiem, 
kas bija sanākuši. Un tad devāmies ap-
skatīt Kolkas ragu, kas atrodas turpat 
netālu. Tā bija īpaši vēsa un vējaina 
diena, kā jau pie jūras. Īpaši labi varēja 
redzēt, kā Baltijas jūras viļņi satiekas 
ar Rīgas jūras līča viļņiem. Bija tiešām 
iespaidīgi. Nakšņojām Mazirbes Re-
kolekciju centrā.

Sestdienā mums priekšā stāvēja 
divas izdales vietas – Strazdes bērnu 
nams, kas atradās mazā vietiņā Kāķī-
šos un Nāriņciema baptistu draudze, 
kas atradās Pļavās. Abās šajās vietās 
mums gāja ļoti labi. Īpašs bija tas, ka 
pusdienas varējām ēst kopā ar bēr-
nunama bērniem turpat bērnunamā. 
Bija patīkami redzēt viņu ikdienu. 
Uzzinājām, ka Nāriņciems agrāk esot 
saukts par Nariņciemu, bez garumzī-
mes, jo šo ciemu dibināja kurpnieks 
ar uzvārdu Nariņš. Vai nav zīmīgi, ka 
dalām kurpes ciemā, kuru dibināja 
kurpnieks! Jāpiemin, ka Nāriņciema 
baptistu draudze bija pirmais izda-
les punkts, kuru apzinājām, plānojot 

izdales vietas. Pie jautājuma, kā mēs 
izvēlējāmies šīs izdales vietas, jāsaka, 
ka arī tur Dievs darbojās. Vairāk vai 
mazāk tā ziņa gāja „no mutes mutē”. 
Cilvēki ieteica tās vietas, par kurām 
zināja, ka viņiem neiet tik viegli. 
Māc. Dāgs arī kontaktējās ar Liepājas 
diecēzes bīskapu Pāvilu Brūveru ar lū-
gumu ieteikt trūcīgākās draudzes. Un 
tā, vārds pa vārdam, un izdales marš-
ruts bija gatavs! Protams, liela loma 
arī bija pašām izdales vietām, vai tās 
ir ieinteresētas šādā lietā vai nē, jo to-
mēr tām kontaktpersonām, kuras bija 
katrā vietā, vai tas būtu mācītājs vai 
skolas direktore, bija jāuzņemas liels 
darbs, apzinot visus trūcīgos un uz-
zināt viņu kāju izmērus. Kopā mums 
izdevās! Pēdējo nakti pavadījām netā-
lu no Strazdes viesu namā Rezidence 
Kurzeme, kur arī jauniešiem bija ie-
spēja ieiet pirtī.

Un tad klāt bija pienākusi svētdie-
na. Mūsu projekta pēdējā izdales die-
na, un pēdējais izdales punkts Talsos. 
Noslēdzām projektu ar ļoti pacilājošu 
dievkalpojumu Talsu luterāņu baznīcā. 
Interesanti, ka Talsu draudzes mācītājs 
ir Māris Ludvigs, kas kādu laiku kal-
pojis draudzēs Kanādā. Mūsu Kanādas 
pārstāve Aina Budrēvica ļoti labi zina 
viņa meitu Elizabeti. Pēc dievkalpo-
juma devāmies pāri ielai uz draudzes 
namu, kur baudījām siltu soļankas zu-
piņu ar cepumiem un tēju. Un tad bija 
pienācis laiks pašai izdalei. Šajā vietā 
mēs izdalījām daudz vairāk apavus 
nekā bija plānots sākumā, jo tiem, kas 
bija mūsu sarakstos, līdzi bija sanākuši 
vairāki draugi un jaunieši. Tas arī bija 
labi, jo šī bija mūsu pēdējā izdales vie-
ta, un busiņā vēl sēdēja pilnas kastes 
ar mūsu rezerves apaviem. Jāmin, ka 
gandrīz katrā vietā, kur līdzi bija at-
nākuši kāds brālītis vai māsiņa, mē-
ģinājām piemeklēt apavus arī viņiem. 
Galu galā tomēr vēl apavi palika pāri, 
tos atstājām Talsu diakonijas rīcībā ar 
uzticību, ka viņi varēs tos lietderīgi 
izmantot.

Un tā ceļš no Talsiem mūs veda 
atpakaļ uz Rīgu, lai katrs, pieredzi un 
labus piedzīvojumus ieguvis, varētu 
doties tālāk pa mūsu dzīves ceļiem ar 

Kā mums gāja Kurzemē (2)
Turpinājums no 16. lpp.

Noslēguma dievkalpojums Talsu luterāņu baznīcā.
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Svētdien, 24. augustā, man bija 
uzdots Melburnas Latviešu luterāņu 
draudzes un tās viesu priekšā pēc baz-
nīcas dievkalpojuma pastāstīt par sa-
viem piedzīvojumiem Priecīgas pēdas 
misijas braucienā.

Stāstījuma laikā stāstīju par to, kā 

tika ievākti līdzekļi un kas tika darīts 
ar ievāktiem līdzekļiem. Bija prieks 
padalīties ar stāstiem un bildēm, ko 
rādīju uz prožektora ekrānu.

Bija atnākuši, apmēram, 40 klau-
sītāju; visi ļoti interesēti klausījās. 
Runas beigās daži man prasīja jautā-

jumus, cilvēki bija ļoti atsaucīgi! Man 
bija prieks šo runu sniegt.

Toms Gross
Laikrakstam „Latvietis“

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais filistrs

inž. 1956-II
JURIS ĒRMANIS

Dzimis 1935. gada 17. janvārī Burtnieku pagastā, Latvijā
Miris 2014. gada 23. augustā Melburnā, Austrālijā

Sēro Talavijas konvents

cerību, ka šis projekts mums daudz ko 
būs mācījis un arī parādījis jaunas lie-
tas. Ar cerību, ka esam varējuši kaut 
mazliet piepildīt Dieva plānu – novilkt 
savu kurpi un dot to otram visu Zie-

meļamerikas un Austrālijas ziedotāju 
vārdā. Kaut vai tikai uz nedēļu, kaut 
vai tikai viens apavu pāris katram, bet 
tomēr kaut kāds iesākums, lai vēlāk 
caur citām iespējām varētu turpināt 
tālāk ticībā Dieva labos darbus pildīt. 
Domāju, ka jauniešiem ļoti vērtīgi bija 
redzēt to, ar cik lielu apbrīnu atbal-

sta saņēmēji, liels vai mazs, vecs vai 
jauns, priecājās par jauniešu latviešu 
valodas spējām. Un arī zināšanām par 
Latviju. Tā klātbūtne, ko jaunieši va-
rēja sniegt Latvijas cilvēkiem, vēl ilgi 
dzīvos šo cilvēku atmiņās un sirdī.

Edija Banka-Demandta
Laikrakstam „Latvietis“

Kā mums gāja Kurzemē (2)
Turpinājums no 17. lpp.

„Priecīgas pēdas“
Stāstījums Melburnā

Toms Gross ar zēnu Kolkas baznīcā.
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Toms Gross Svētā Krusta baznīcas zālē.
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reiz ienākusi, vienā parka stūrī es ne-
beidzu priecāties par plūmi, uz kuras 
uzpotētas vairākas šķirnes; tā ikvienu 
sveic ar baltiem un sārtiem ziediem. 
Pārnākusi mājas, rakstu e-pasta drau-
giem: Kālab gan arī cilvēkam nevar 
uzpotēt to labāko, tās krietnākās īpa-
šības. To jautāju arī jums – tiem, kam 
bija pacietība šos manus Šanhajas ik-
dienas vērojumus izlasīt līdz galam.

Šanhajas parkos, ja neskaita zvē-
rudārzu, putnu tiešām nav daudz. Bet 
1. janvārī mani, piemēram, sveica tāda 
kā zīlīte un par galvu pārlidoja balto 
gārņu pāris, pēc slaika loka pievieno-
damies savējo kolonijai kanāla malā. 
Februāra sākumā šur tur pamanīju 

tādus kā melno strazdu radiniekus; 
nezinu, vai viņi te uz palikšanu vai ti-
kai apstājušies sev vien zināmu tālceļu 
malā. Baložu būri redzami uz daudzo 
veco māju jumtiem, un, kad tiem ir 
kārtējā ēdamreize, to labi pārzina arī 
savvaļas radi – tie kuplā barā pulcējas 
barotāja tuvumā; tā jau kāda saujiņa 
tiek arī viņiem. Parkos šur tur redz 
pazibam pa putna spārnam, ko Latvijā 
noturētu par meža ūbelīti.

Taču vispārtikušākā dzīve (bet arī 
visierobežotākā) ir ķivuļiem un vi-
ņiem radniecīgajiem dziedātājputniem 
(dažs izskatās pēc īstas žagatas). Šiem 
solistiem ir perfekti aprīkoti būrīši: ar 
izrotātiem trauciņiem (uz daža uzglez-
nots pat kaķa attēls) un lieliskiem pār-
segiem. Šie putni ar visiem būrīšiem 
tiem sakarināti parka kokos un – vai nu 

sacenšas saviem īpašniekiem par prie-
ku, vai vienkārši izloka balsis svaigā 
gaisa. Un cik zīmīgi – allaž ir kādi bū-
rīši, kuri no citiem tiek novietoti pa ga-
balu; acīmredzot, barā būšanas viņiem 
krīt uz nerviem! Viss gluži kā pie cil-
vēkiem. Netālu no mūsu mājas pagal-
ma kāds vīrs iekārtojis tādu kā putnu 
konservatoriju. Mani ar fotoaparātu ro-
kas pamanījis, viņš ar lielu entuziasmu 
izrāda savu izgudrojumu: putnu dār-
za dizainā ietilpst arī magnetofons ar 
dažādu mūziku un citu putnu balsīm. 
Un... izbadējušos kaķa ņaudieniem – tā 
teikt, lai solisti aiz labas dzīves pārāk 
neaptaukojas un nezaudē modrību!

Anita Mellupe
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Latviešu omīte Šanhajā (3)
Turpinājums no 14. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 13. sept., plkst. 10.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Latviešu namā Tālavā. 
Vienspēles.
Svētdien, 14. sept., plkst. 9.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Latviešu namā Tālavā. 
Dubultspēles.
Pirmdien, 15. sept., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce DV namā.
Trešdien, 17. sept., plkst. 11.00 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
pusdienām Palais Hotel, Esplanade, 
Semaphore. Cenas sākot no $13,90. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
12. sept.
Sestdien, 20. sept., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kursi ALB namā. 
Anita Hale rādīs savu kartupeļu 
pankūku recepti. Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot no $4. Pieteikties LAI-

MAS birojā līdz 15. sept.
Sestdien, 20. sept., plkst. 12.00 – 
14.00 lietuviešu profesionālu šefpavā-
ru gatavotas pusdienas DV namā. $30. 
Pieteikšanās obligātā līdz 16. sept., 
zvanot Andrim Jaudzemam 8373 1771 
vai mob 0412 601 306.
Trešdien, 24. sept., plkst. 13.30 – 
15.30 LAIMAS brīvprātīgo darbi-
nieku grupas Manual Handling kursi 
MAC telpās, 94 Henley Beach Rd. 
Visi, kuri nav pagājušo gadu to darī-
juši, lūdzu pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 19. sept.
Sestdien, 27. sept., plkst. 10.00 Ade-
laides Latviešu skolas ikgadējais sa-
rīkojums Tālavas lielajā zālē. Tēma 
šogad ir Latvijas pilsētas. Nāciet un 
priecājieties kopā ar mums! Ieeja pret 
ziedojumiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 diev-

kalpojums ar dievgaldu. 15. svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē
Sestdien, 13. sept., plkst. 14.00 BLB 
kora Beverīna 2. Baltiešu koncerts. Ie-
eja $15; bērniem bez maksas.
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 20. sept., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā.

Kanberā
Sestdien, 27. sept., plkst. 14.00 Kan-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. septembris
Signe, Signija
1949. Arnoldu Lūsi ieved amatā To-
ronto ev. lut. Sv. Jāņa draudzes māc.
1989. pavērās Dzelzs aizkars starp 
Ungāriju un Austriju; caur Ungāriju 
tūkstošiem austrumvāciešu nokļuva 
Austrijā un Rietumvācijā.

12. septembris
Erna, Evita, Eva
1893. militārs darbinieks, uzņēmuma 
vadītājs, sabiedrisks darbinieks, MLB 
Daugavas skolas direktors Lkok Jē-
kabs Dzenis.
1934. Latvija, Lietuva un Igaunija no-
slēdz Baltijas antanti.
1959. Rīgā notiek pirmās Dzejas dienas.

13. septembris
Iza, Izabellla
1875. uzņēmējs, saldumu fabrikants 
Latvijā starpkaru periodā Vilhelms 
Ķuze. Padomju vara izsūtīja, un viņš 
mira nometnē 1941. g.
1894. publicists, rakstnieks, vēstur-
nieks Ernests Blanks.
1939. Latvijas prezidents (1993.g. 
7.jūl. – 1999.g. 7.jūl.) Guntis Ulmanis.

14. septembris
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija
1859. Latvijas Valsts pirmais Prezi-
dents Jānis Čakste.
1884. izglītības darbinieks, ģimnāzijas 
direktors, ģeogrāfijas un ķīmijas mā-
cību grāmatu autors Augusts Balodis

15. septembris
1934. mākslinieks-gleznotājs, grafiķis, 
izglītības darbinieks (Mākslas akadē-
mijas profesors) Jāzeps Pīgoznis.
1959. Ņikita Hruščovs kā pirmais 
PSRS vadītājs apmeklēja ASV.

16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
1621. Gustavs 2. Ādolfs ieņem Rīgu un 
Vidzemi.

17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1939. PSRS iebrūk Polijā.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ints Puķītis.  ■

Jaunā konservatīvā partija uzska-
ta, ka tādējādi ir ticis pārkāpts likuma 
Par presi un citiem masu informāci-
jas līdzekļiem 25. pants, likuma Par 
Centrālo vēlēšanu komisiju 4. pants 
un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
likuma 66. panta 1., 2. un 3. daļa.

Jaunajai konservatīvajai partijai 
ir tiesības vērsties ar iesniegumu par 
minēto likumu pantu pārkāpumiem 
Tiesībsarga birojā, Centrālajā vēlēšanu 
komisijā un Nacionālajā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomē un nepie-
ciešamības gadījumā arī tiesā, taču tad 
jau vēlēšanu kampaņa būs beigusies 
un nevienlīdzības princips realizēts. 
Turklāt pats būtiskākais – ir aizskartas 
pilsoņu tiesības zināt pilnu informāci-
ju, jo tikai informēts cilvēks var izda-

rīt atbildīgu izvēli.
Jau 2012. gada jūlijā Tiesībsargs 

deva savu atzinumu par līdzīgu si-
tuāciju plašsaziņas līdzekļos. Citēju: 
„Latvijas Televīzija debašu ciklā Izvē-
lies nākotni! 2010. gadā diskusijas da-
lībnieku – politisko partiju vai partiju 
apvienību – atlasē nav ievērojusi līdz-
tiesības principu. Sabiedriskajam me-
dijam ir pienākums respektēt uzskatu 
daudzveidību, aizstāvēt neatkarīgas, 
demokrātiskas un tiesiskas Latvijas 
valsts ideju, ievērot cilvēktiesības un 
darboties Latvijas sabiedrības intere-
sēs, kas ietver arī vienlīdzīgu iespēju 
došanu visām vēlēšanās kandidējošām 
partijām piedalīties diskusijās.“

Priekšvēlēšanu debašu cikla Izvē-
lies nākotni! 2010. gada raidījuma da-
lībnieku atlasē VSIA Latvijas Televīzi-
ja piemēroja 2% barjeru. Šādas barjeras 
izvēli televīzija pamato ar Politisko or-

ganizāciju (partiju) finansēšanas liku-
mā (turpmāk – likums) noteikto valsts 
finansējuma piešķiršanas principa 
adaptēšanu, t.i., dalībniekus izvēlēties 
pēc tā brīža socioloģisko pētījumu re-
zultātiem, kuri pārsniedza 2% barjeru. 
Tiesībsargs atzinumā norāda, ka šāda 
pieeja nav uzskatāma par piemērotu, 
jo likumā noteiktais finansējums tiek 
piešķirts partijai, par kuru iepriekšējās 
Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk 
nekā divi procenti vēlētāju, nevis par-
tijai, par kuru pēc socioloģiskiem pē-
tījumiem varētu nobalsot vairāk kā 2% 
vēlētāju gaidāmajās vēlēšanās.

Jaunā konservatīvā partija iebilst 
pret selektīvu partiju atspoguļošanu 
medijos un iestājas par demokrātijas 
pamatprincipu – pilsoņu tiesībām zināt.

Jānis Bordāns
Jaunās konservatīvās partijas 

valdes priekšsēdētājs

Mediju nevienlīdzīgā attieksme
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. septembrī.
€1 = 1,39030 AUD
€1 = 0,80050 GBP

€1 = 1,55800 NZD
€1 = 1,29020 USD

beras Latviešu biedrības pilnsapulce 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 12. sept., plkst. 18.00 
Melbourne Silver Mine gadskārtējā 
analogu fotogrāfiju izstādes UNSEN-
SORED14 atklāšana Collingwood 
Gallery, 292 Smith St., Collingwood. 
Piedalās Roberts Birze. Izstāde atvēr-
ta no 13. sept.–24. sept., pirmd.–piekt. 
12.00-18.30, sestd.–svētd. 10.00-18.00. 
Bezmaksas ieeja, visi aicināti!
Svētdien, 14. sept., plkst. 14.30 Baltie-
šu koncerts Lietuviešu klubā, 44 Errol 
St. North Melbourne. Ieeja $15 (iesk. 
atspirdzinājumi), bērniem ieeja brī-
va. Piedalās: lietuviešu deju kopa 
Sokdava, lietuviešu koris DAINOS 
SAMBURIS, igauņu tautas deju kopa, 
KODU – igauņu sieviešu koris, Piek-
tais Ritenis – latviešu deju kopa, koris 
SPIRIT OF FINLAND, SUGISLIL-
LED – igauņu sieviešu deju kopa, Mel-
burnas Latviešu koris Daina.
Otrdien, 16. sept., plkst. 19.00 MLOA 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 20. sept., skolu sarīkojums 
Latviešu namā.
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.00 Lat-
vijas Universitātes 95 gadu atcere Lat-
viešu namā. Rīko Melburnas latviešu 
akadēmiskā saime un MLB.
Piektdien, 26. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. sept., plkst. 11.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā. Ieeja brī-
va. Pusdienas $10. Priekšnesumi un 
dziedāšana. Pērkamas kūkas un kafija. 
Loterija. Visus laipni ielūdz Ciema tal-
cinieces.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 14. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Plkst. 11.30 iepazīstināša-
na ar LELBĀL bīskapa kandidātiem.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 28. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Bībeles 
studijas.

Pertā
Svētdien, 21. sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu biedrības Rietumaustrālijā piln-
sapulce. Plkst. 13.00 Zupu pusdiena 
ar video izrādi Sapņu komanda. Visi 
laipni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 12. sept., plkst. 12.00 Se-

nioru saiets Latviešu namā.
Ceturtdien, 18. sept., plkst. 19.00 
Sidnejas Kino kluba izrāde Latviešu 
namā. Zvejnieka dēls.
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 Lidi-
jas Mednes atmiņu grāmatas Vētras 
traukti dziedātājputni atvēršana un 
Gleznu skate Latviešu nama Baltajā 
zālē. Grāmatu atvērs Latvijas goda 
konsuls Aldis Birzulis. Grāmata ir lat-
viešu un angļu valodās.
Svētdien, 21. sept., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu vīru kora Dziesmu pēc-
pusdiena Latviešu namā. Karstais un 
aukstais ēdiens, dzērieni, kūku galds, 
kopdziesmas. Ieeja $20, skolniekiem 
bez maksas. Biļetes pie G. Zodiņa, 
9629 6001 un SLB grāmatnīcā.
Sestdien, 27. sept., plkst. 15.00 Latvi-
jas Universitātes dibināšanas atceres 
akts. Latviešu namā. Dr. hist. Valtera 
Ščerbinska akadēmiskā runa Latvijas 
Universitātes studentu un studenšu 
korporācijas un Latvijas Universitāte 
starpkaru periodā. Pec akta saviesīgs 
bridis ar atspirdzinājumiem.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 14. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma Pļaujas 
svētku sarīkojums.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 14. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 21. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 28. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Svētdien, 14. sept., plkst. 10.00 – 
16.00 Daudzkultūru festivāls Evan-
dale Parklands, Bundall. Bezmaksas 
autostāvvietas un ieeja. Ēdiens un kul-
tūra.

Zviedrijā

Piektdien, 19. sept., plkst. 17.00 – 

21.00 Dāvida Holmerta izstādes atklā-
šana ar foto, filmu un priekšlasījumu 
Igauņu namā Stokholmā, Wallingatan 
34, trešajā stavā. Izstāde piemin bal-
tiešu bēgļus, kas ieradās Zviedrijā un 
Gotlandē otrā pasaules kara beigās. 
Izstāde vēl skatāma 18. sept. (18.00-
21.00), 20. sept. (11.00-15.00) un 
27. sept. (14.00-16.00).

Latvijā
Piektdien, 12. sept., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 13. sept., plkst. 18.00 kon-
certs Ielūdz Pēteris Vasks un Vestards 
Šimkus Siguldas koncertzālē Baltais 
flīģelis, kur Rudens kamermūzikas 
festivāla ieskaņas koncertā savu jaun-
darbu pirmatskaņos Vestards Šimkus. 
Pēc koncerta īpaši Ir domubiedriem 
tikšanās ar pianistu. Piedāvājumā ie-
kļauta koncerta biļete un tikšanās ar 
mākslinieku. Dalības maksa vienai 
personai 20 EUR. Vietu skaits ierobe-
žots. Informācija www.ir.lv/domubied-
ri
Svētdien, 14. sept., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, Ģertrū-
des ielā 8, Rīgā.
Pirmdien, 22. sept., plkst. 20.00 – 
21.00, lai daudzinātu Baltu vienības 
dienu, aicinām visus baltu pēctečus 
Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē iesais-
tīties Baltu Vienības uguņu sasaukša-
nās norisē un aizdegt ugunis kalnos, 
pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu 
vēsturi saistītās vietās. Pirms 778 ga-
diem baltu ciltis apvienojās un Saules 
kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Sau-
les kaujas dienu Lietuvas un Latvijas 
saeimas ir pasludinājušas par Baltu 
Vienības dienu. Kaujas priekšvaka-
rā tika iedegta uguns, kas bija zīme: 
vienosimies! Uguns uz tāla kalna ir 
zīme: mēs esam. Uguns iedegšana 
vienā laikā nozīmē vienotību. Vai-
rāk: http://dziveszinazaltis.blogspot.
com/2014/08/baltu-vienibas- ugunu-
sasauksanas-baltu.html
Līdz 19.oktobrim atvērts projekts 
Stūra māja. Lieta nr.1914/2014. Ar 
piecām tematiskajām izstādēm, eks-
kursijām gida pavadībā, konferencēm, 
diskusijām, koncertiem, semināriem 
Stūra mājas jeb bijušās Valsts Dro-
šības komitejas ēka Brīvības ielā 61 
ir viens no vērienīgākajiem Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas 
notikumiem. Apskatot ekspozīciju, ik-
viens aicināts mēģināt rast sev atbildes 
uz 20.gadsimta Eiropas vēstures uzdo-
tajiem jautājumiem. Plašāka informā-
cija, darba laiks: www.riga2014.org/
kgb.  ■
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