
Sākas 2014. gada 
6.  oktobrī ar divdienī-
gu konferenci, ko rīko 
Pasaules Brīvo Latvie-
šu Apvienības (PBLA) 
Kultūras Fonds, sadar-
bībā ar vietējām lat-
viešu organizācijām un 

iestādēm. Pie rīkošanas ir arī Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, J. Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmija, Latvijas Na-
cionālais arhīvs, Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija un, saprotams, ka 
tādā reizē nevar iztikt arī bez Kultū-
ras ministrijas. Sarīkojums tādēļ ir 
grandiozs, jo notiek mūsu nesen pa-
beigtajā un tikko iekārtotajā Biblio-
tēkā, ko esam nosaukuši par GAIS-
MAS PILI. Vēl arvien ceram, ka tā 
tas tiešām būs, un šī ēka arī apgais-
mos mūsu prātus un iedvesmos sirdis 
tik ļoti, ka nākamajās vēlēšanās cil-

vēki piedalīsies bez lieliem aicināju-
miem.

Iespējams, ka es par šo konferenci 
nekā nezinātu, ja tajā nebūtu jāpieda-
lās māsai Lilitai Spurei ar referātu par 
trimdā gatavotām rotām un to meis-
tariem. Lektoru jeb referentu skaits ir 
neaptverams, un, ieplānoto program-
mu ieraugot, es neticībā iebļaujos, ka 
tas nav arī iespējams. Tur ir gandrīz 
visi sabiedrībā labi pazīstamie un 
spējīgie trimdas darbinieki, tur ir arī 
sabiedriskie darbinieki no Latvijas. 
Katram savs temats un katram jārunā 
par savu latviešiem svarīgu sfēru, ka 
es jau esmu noreibusi, to tikai lasot 
vien. Nesaprotu, kā tik daudz svarīgu 
un nopietnu jautājumu var saklausīt un 
aptvert tikai divu dienu laikā.

Konferences atklāšana jau pati par 
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„Stūra māja“ būs atvērta 2015. gadā
Valdība atbalsta finansējuma pirmo posmu

Otrdien, 21.  oktobrī, valdība 
atbalstīja finansējuma piešķiršanu 
22 225 eiro apmērā no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem izstādes 
Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014 tur-
pināšanai, tai skaitā 16 885 eiro telpu 
pielāgošanai darbībai ziemas sezonā 
Stūra mājas 1. stāvā un pagrabstāvā un 
vienreizēja finansējuma piešķiršanu 
5340 eiro apmērā Latvijas Okupācijas 

muzejam, lai nodrošinātu pastāvīgas 
ekspozīcijas darbību ar nepieciešamo 
aprīkojumu.

Kultūras ministrija (KM) uzska-
ta, ka Stūra māja ir saglabājama kā 
vēsturisks piemineklis un piemiņas 
vieta tiem Latvijas iedzīvotājiem, 
kas šajā ēkā cietuši no Padomju Sa-
vienības režīma represijām. Tāpēc 
tai ēkas daļai, kas ar KM 2009. gada 

11. februāra rīkojumu Nr. 2.1-1/21 
atzīta par valsts nozīmes vēsturis-
ka notikuma vietu (pagrabstāvs un 
1. stāvs), jābūt publiski pieejamai, 
savukārt par pārējās ēkas daļas ap-
saimniekošanu jālemj ēkas īpašnie-
kam VAS Valsts nekustamie īpašumi 
(VAS VNĪ).

 
Turpinājums 3. lpp.

Rietumu latviešu nedēļa Rīgā
Konference, PBLA valdes sēde un vēl...

 
Turpinājums 6. lpp.

PBLA valde un viesi gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 8. oktobrī Rīgas Mazās Ģildes Lielajā zālē. (Skat. sarakstu 7. lpp.).
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sevišķus kliņģerīšus!
Skaistu un informatīvu piemiņu no 

jubilejas svinībām un draudzes pirma-
jiem 65 gadiem varēja iegādāties pie 
zāles durvīm: Ilga Vēvere-Priedkalna 
Dāmu Komitejas uzdevumā sastādī-
jusi bagātīgi ilustrētu grāmatiņu par 
draudzes dzīvi no pašiem pamatiem. 
Pieminēti draudzes izcilākie notikumi 
un personas.

Tiešam, Dievs ir svētījis priekšteču 
pūles.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

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

www.laikraksts.com
Editor: Dr. Gunars Nagels

Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

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

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

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

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

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

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Dievs svētījis priekšteču pūles 
Adelaides Sv. Pētera ev. lut. draudzes 65 gadu jubileja

Kad pēckara latviešu 
trimdinieki ieradās Aus-
trālijā, vietējā sabiedrībā 
valdīja uzskats, ka iebrau-
cējiem pēc iespējas ātrāk 
jāasimilējas, jāzaudē sa-
vas eiropeiskās īpatnības 
un jākļūst neredzamiem 

angliski runājošās tautas vidū. Cerēja, 
ka Eiropas luterāņi kuplinās Austrālijas 
luterāņu draudzes un aizmirsīs senās 
parašas. Iebraucēji vietējos pievīla, jo 
kas visu mūžu pieradis savā valodā Die-
vu lūgt, tam ir grūti, pat neiespējami to 
darīt svešā valodā, un tā jau 1949. gadā, 
Voldemāra Māliņa vadībā dibinājās 
Adelaides Latviešu evaņģēliski luteris-
kā draudze. Lai būtu, kas gādā par saim-
niecisko pusi, drīz vien nodibinājās arī 
Dāmu Komiteja, lai gan uz pirmo aici-
nājumu ieradās tikai divas dāmas. Taču 
Voldemārs Māliņš neatlaidās, un neilgā 
laikā Dāmu Komitejā strādāja jau vese-
las desmit dāmas. Tas bija tikai sākums.

Pirmie mācītāji bija palienēti no 
vietējās vācu draudzes, bet 1951. gada 
janvārī draudzes gana pienākumus uz-
ņēmās māc. Verners Voitkus, kas pa-
lika savā vietā līdz 1975. gada vidum. 
Ja draudze viņa pēctečus cienīja, tad 
droši var teikt, ka Verneru visi mīlēja, 
jo viņš ar visu sirdi iesaistījās ne tikai 
draudzes, bet visas sabiedrības dzīvē. 
Neskaitāmus bērniņus viņš kristīja, 
jauniešus iesvētīja, jaunos pārus sa-
laulāja un vecos izvadīja Dieva mierā. 
Pēc viņa ir bijuši seši mācītāji, ieskaitot 
pašreizējo prāvestu Dr. Jāni Priedkal-
nu. Bijuši divi diakoni un viena evaņ-
ģēliste Dr. Regīna Freidenfelde. Astoņ-
padsmit kungi un viena dāma 65 gados 
uzņēmušies draudzes priekšnieka ama-
tu. Divas ilggadīgākās Dāmu Komite-
jas priekšnieces bijušas Lidija Prauliņa 
un Ilga Jankēvica. Šobrīd priekšnieces 
amatu uzņēmusies Dr. Maija Sila.

Dāmu komitejas darbs neierobežo-
jās ar kafijas galdu rīkošanu un altāra 
greznošanu. Sešdesmit piecos gados 
Dāmu Komiteja ir čakli strādājusi, 
rīkojot bērnu svētkus, krikumu tirdzi-
ņus un bazārus, loterijas, bērnu vasa-
ras nometnes, gadskārtējos draudzes 
vakarus, Dārza svētkus un daudz ko 
citu. Šīs rosības iemesls, ja neskaita 
bērnu prieku un audzināšanu, bija pats 
cēlākais: līdzekļu vākšana latviešu 
draudzes dievnama būvei.

„Cēli kā dzimtenes dievnami, lai 
Tavi mērķi un darbi“

Doma par savas baznīcas celša-
nu piedzima draudzes valdes sēdē 
1960. gada februārī, un pēc vienpadsmit 
gadiem un liela darba 1971. gada 3. ok-
tobrī varēja iesvētīt Sv. Pētera Latviešu 
ev. lut. baznīcu Rose Terrace, Wayville, 
pretī Tālavai. Liels nopelns pie būves 
darbiem pierakstāms V. Māliņam, ar-
hitektam T. Būmanim un līdzekļu vāk-

šanas fonda vadītājam K. Līdumam. 
Tūkstotis deviņi simti astoņdesmit tre-
šajā gadā varēja iesvētīt jaunpiebūvēto 
baznīcas zāli.

Pie draudzes darbojusies arī Bībe-
les kopa, koris, svētdienas skola un bēr-
nu dievkalpojumi; deviņas reizes noti-
ka Kristīgās Jaunatnes Dienas. Šodien 
draudzei ir bagātīgs mantojums un 
daudz skaistas atmiņas. Daudzas čak-
lās darba rokas dus smilšu kalniņā, bet 
draudze, lai gan sarukusi, vēl pastāv.

Svētdien, 5.  oktobrī, kad Latvijā 
svin Pļaujas Svētkus, Adelaides drau-
dze nosvinēja savu lielo jubileju ar 
pateicības dievkalpojumu baznīcā un 
greznām pusdienām Tālavas Lielajā 
Zālē. Dievkalpojumā piedalījās Prā-
vests Dr. Jānis Priedkalns, katoļu prā-
vests Agnis Rozītis un diakons Ivars 
Ozols. Prāvesta sprediķis iztirzāja 
tēmu, kā kristīgā ticība ir apvienojama 
ar zinātni un skaidro prātu. Svētīgi tie, 
kas neredz, bet tomēr tic, jo apskaid-
rots prāts saprot un atzīst Dievu.

Skaisti klāti galdi sagaidīja 108 paci-
lātus viesus uz svētku mielastu Tālavā. 
Galda lūgšanai sekoja arh. Elmāra Rozī-
ša un LR Goda Konsula Dienvidaustrā-
lijā Dr. Valda Tomaņa rakstiskie apsvei-
kumi, draudzes priekšnieka Ivara Ozola 
uzruna un apsveikums Dāmu Komitejai 
ar šampānieti, kas bija DV Adelaides 
nodaļas dāvana draudzei. Apsveicēji 
no Katoļu biedrības, Latviešu apvienī-
bas Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), 
Dienvidaustrālijas Latviešu organizāciju 
apvienības (DLOA), Adelaides Latviešu 
biedrības (ALB), DV Adelaides nodaļas, 
DV Vīru kora un Nama Kooperatīva cil-
dināja draudzes čaklos darbiniekus ar 
vārdiem, ziediem un grādīga satura pu-
delēm. No ēdienkartes katrs jau bija iz-
vēlējies savas pusdienas, kad atbildēja uz 
ielūgumu, un pilns šķīvis parādījās kat-
ram priekšā kā uz burvju mākslinieka 
mājienu. Mielastu gatavoja vācu ēdienu 
gatavošanas firma, lai šoreiz Dāmu Ko-
mitejas dāmas varētu justies brīvākas.

Nebija kliņģeris; bija simts astoņi 
kliņģerīši, pateicoties Tālavas pār-
valdnieces Elīnas Rikardes gādībai. 
Kas par darbu – uzpīt tik daudzus at-

Draudzes jubilejas svinības Latviešu namā „Tālava“.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Drīz būs jau 3 nedē-

ļas pagājušas kopš vēlē-
šanām, un jaunās valdī-
bas veidošana rit lēnām 
uz priekšu. Valdošā 
koalīcija būs tā pati, kā 

pirms vēlēšanām, ar izņēmumu, ka 
(Zatlera) Reformu partija nepiedalī-
jās vēlēšanās – tā ir izjukusi, un aktī-
vie biedri pārgājuši citās partijas. Var 
teikt, ka gandrīz garlaicīga situācija – 
trūkst tās kaisles, ko bija izraisījušas 
11. Saeimas vēlēšanas. Šoreiz nebija 
mēģinājumi par katru cenu iesaistīt 
Saskaņas centru valdībā.

Dīvaina tomēr liekas Latvijas va-
ras maiņas sistēma, kad vecā valdība 
un iepriekšējā sasaukuma deputāti 
turpina darboties kādu mēnesi pēc vē-
lēšanām. Angļu valodā politiķis šādā 
situācijā, kuram pilnvaras tūdaļ beig-
sies, un kura pēctecis ir jau ievēlēts, 
tiek apzīmēts ar izteicienu kliba pīle 
(lame duck). Amerikas politikā tā ir 
parasta lieta, jo, piemēram, preziden-
ta pēcteci ievēl novembra sākumā, bet 
vecā, klibās pīles prezidenta pilnvaras 
beidzas tikai janvāra beigās.

Turpinās Latvijas teritorijas mili-
tarizācija, un turpinās Krievijas mi-
litārās provokācijas, un ne tikai pie 
mūsu robežām – ticami, ka Krievijas 
zemūdene iemaldījusies Zviedrijas te-
ritoriālos ūdeņos, un, iespējams, cietu-
si bojājumus, kamēr atradusies starp 
zviedru salām. Pat Zviedrijā sāk runāt 
par iespējamu Krievijas uzbrukumu.

Šādā situācijā ir ļoti svarīgi, lai 
mēs saņemamies un saprotam, ka diez 
vai dziedoša revolūcija būs efektīgs lī-
dzeklis pret tādiem spēkiem, ko mūsu 
kaimiņš pēdējā pusgadā ir izmantojis 
Ukrainā. Militārā vara un informāci-
jas karš ir tā kombinācija, kas mums 
jāpārvalda, lai tiktu viņam līdzi.

Svarīga sastāvdaļa no mūsu kam-
paņas ir izglītība – izglītība skolās un 
izglītība, ko piedāvā ārpus skolām, kā, 
piemēram, muzejos vai Latvijas Insti-
tūta sagatavotos materiālos. Latvijas 
Okupācijas muzejs veic šo izglītības 
darbu ne tiki vietējiem skolēniem un 
muzeja kārtējiem apmeklētājiem, bet 
arī, sadarbībā ar Valsts protokolu, pie-
dāvā sniegt ārzemju diplomātiem un 
valsts galvām ieskatu Latvijas 20. gad-
simta vēsturē, lai tie paši var secināt, 
cik tālu mūsu austrumu kaimiņa rīcība 
atsauc atmiņas no ne tik senas darbī-
bas mūsu zemē.

Jaunā valdība bez lielām pārmai-
ņām pārņems varu no vecās valdības. 
Un tieši tādas ir mūsu demokrātiskās 
tiesības – ievēlēt to pašu valdību vai 
arī kādu citu. Atcerēsimies, ka šādas 
tiesības nav kritušas no debesīm, un 
ka to aizsargāšana ir darbs, kurš ne-
pieļauj pārtraukumu.

GN

MeLBuRnAS KAuSA DienAS SARīKojuMS
 

Melburnas Latviešu ciemā 
2014. g.  4. novembrī, plkst. 13.00.

Ieeja brīva.
 
 

Lauku pavardā gatavotas pusdienas - $10.00

Piedalīšanās zirgu skriešanas sacīkstēs.

Cepuru sacensība ar balvām.

Pērkamas kūkas un kafija!

Loterija!
 

Ciema talcinieces Jūs visus laipni ielūdz!

„Latvijas tautas apziņā Stūra māja 
ir viena no baisākajām un sāpīgāka-
jām vēstures liecībām, kas saistās ar 
cilvēku ieslodzīšanu, mocīšanu, no-
galināšanu un morālu pazemošanu. 
Vienlaikus šī vieta glabā mūsu tautas 
atmiņas, tā ir nomocīto cilvēku piemi-
ņas paudēja, spilgts atgādinājums par 
totalitāro režīmu nodarījumiem un 
iedarbīgs brīdinājums nākamajām pa-
audzēm, lai šādi noziegumi neatkār-
totos,“ norāda kultūras ministre Dace 
Melbārde.

Līdz šim Stūra mājas pagrabstāvā 
un 1. stāvā iekārtotie nodibinājuma 
Rīga 2014 izstāžu projekti, tai skaitā 
Latvijas Okupācijas muzeja veidotā iz-
stāde Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014, 
ir guvuši lielu popularitāti un sabiedrī-
bas interesi, tāpēc pastāvīga ekspozīci-
ja būtu piemērots veids, kā nodrošināt 
Stūra mājas publisko pieejamību.

Lai šādu pastāvīgu ekspozīciju 
būtu iespējams izveidot, nepiecieša-
mi ieguldījumi ēkas infrastruktūrā. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
ēkā līdz 2008. gadam darbojās Valsts 
policija, taču kopš laika, kad Valsts 
policija ēku atstāja, tā nav izmantota. 
Līdz ar to ēkas vai tās daļas darbības 
nodrošināšanai nepieciešama apkures 
ierīkošana un citi uzlabojumi, lai būtu 
iespējama ēkas ekspluatācija un ap-
meklētāju apkalpošana.

Izstādes Stūra māja. Lieta 
nr. 1914/2014 turpmākās darbības 
turpināšanai nepieciešamais finan-
sējums saskaņā ar ēkas īpašnieka 
VAS VNĪ sniegtajiem finanšu aprē-
ķiniem 2015. gadā 
ir 193 881 eiro, 
kur ietverti regulā-
rie maksājumi par 
ēku un vienreizēji 
ieguldījumi ēkas 
infrastruktūrā (no-
mas, elektrības, 
ūdens, kanalizāci-
jas, signalizācijas 
u.c. saimniecisko 
izdevumu nomaksa, 
apkures ierīkošana, 
telpu pielāgošana, 
lai nodrošinātu ap-
meklētāju servisu 
un apkalpošanu), 
vienreizēji izdevu-
mi izstādes satura 
uzturēšanai (ma-
teriālu un māksli-
nieka pakalpojumu 
iegāde izstādes 
papildināšanai, vi-
deotehnikas un da-
tortehnikas iegāde, 
darba apstākļiem 
piemērota apģērba 
iegāde izstādes per-
sonālam) un regulā-
rie izdevumi izstā-
des funkcionēšanas 

nodrošināšanai (personāla atlīdzība, 
biļešu pārdošanas ārpakalpojums, rek-
lāmas izdevumi, biroja un administra-
tīvie izdevumi, apdrošināšana u.c.).

Izstādes Stūra māja. Lieta 
nr. 1914/2014 darbības gaitā tiek plā-
noti ieņēmumi no ekskursijām gida pa-
vadībā. Ņemot vērā pieredzi, kas gūta 
izstādes darbības laikā 2014. gada va-
sarā, tiek prognozēts, ka gadā izstādi 
apmeklēs aptuveni 31 000 apmeklētā-
ju. Ieņēmumi par sniegtajiem pakalpo-
jumiem gadā tiek plānoti 100 997 eiro 
apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, KM 
lūgusi papildu finansējumu valsts 
budžetā 2015. gadam 92 884 eiro un 
2016., 2017. gadam 87 544 eiro katru 
gadu, lai nodrošinātu izstādes Stūra 
māja. Lieta nr. 1914/2014 darbību.

Jautājumu par KM papildu ne-
pieciešamo valsts budžeta finan-
sējumu izstādes Stūra māja. Lieta 
nr. 1914/2014 darbībai 2015. gadam un 
turpmākajiem gadiem nolemts izskatīt 
kopā ar visu ministriju jaunajām poli-
tikas iniciatīvām budžeta sagatavoša-
nas un izskatīšanas procesā.

Ēka Rīgā, Brīvības ielā 61, kas 
zināma kā Stūra māja, ir unikāls ob-
jekts, kurā saglabājies plašs liecību 
klāsts par PSRS okupācijas politis-
kajām represijām un izdarītajiem no-
ziegumiem pret cilvēci: laika periodā 
no 1944. gada līdz 1991. gadam ēkā 
atradās Latvijas PSR Valsts drošības 
komiteja.

Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Grīnfelde

Kultūras ministres padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos

„Stūra māja“ būs atvērta...
Turpinājums no 1. lpp.



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 23. oktobrī

Interese par latviešu 
lietišķo mākslu nav apsī-
kusi! Melburnas daiļam-
atnieku labi apmeklētie 
mēģinājumi piesaistīt 
tautiešus liecina par to, 
ka senās, praktiskās spē-
jas vēl arvien pievelk 

modernos, aizņemtos pilsētniekus.
Pagājušā gada beigās LTMF (Lat-

viešu tautas mākslas fonda) dalībnie-
ki un atbalstītāji drošsirdīgi sarunāja 
Melburnas Latviešu nama mazo zāli 
un divas dienas piedāvāja tautiešiem 
apmācību astoņās latvisko daiļdarbu 
darbnīcās. Spontāni pienāca klāt vēl 
koklēšanas apmācība Artūra Uškāna 
vadībā. Plašā nodarbību izvēle, labi sa-
gatavoto pasniedzēju sajūsma, mūzika 
un karstās desiņas sagādāja burvīgu 
un darbīgu atmosfēru. Jauniegūtās zi-
nāšanas un skaistie darbi darbnīcu bei-
gās deva tādu prieku un pacilātību, ka 
visi gribēja, lai šāda veida pasākumi 
turpinātos nākotnē.

Tāpēc sestdiena, 25. oktobris, jā-
ieraksta skurstenī: LTMF atkal rīkos 
darbnīcas! Pasniedzēji sagatavos vi-
sus vajadzīgos materiālus un rīkus un 
jau no paša rīta iekārtos savu stūrīti 
Melburnas Latviešu nama mazā zālē. 
Dalībniekiem tik jāpiesēžas, un tūlīt 
var ķerties pie ražošanas! Kopstrādā-
šana veicina labsajūtu, jo var apskatīt 
arī, ko citi dara, un apbrīnot mūsu tau-
tas mākslu un vietējo tautiešu talantus.

Lūdzu, rezervējiet vietu uz priek-
šu un arī ierodieties laicīgi! Katrai 
darbnīcai ir stingri ierobežotas vietas, 
materiāli un darba rīki. Pagājušo reizi 
gandrīz iznāca rīvēšanās par pēdējo 
vietu kādā iemīļotā darbnīcā! Izvēle ir 
šāda: ādas darbu izgatavošana ar Vik-
toru Brenneru, balto darbu izšūšana ar 

Aiju Grosu, koka apstrādāšana ar Arni 
Grosu un Viktoru Švarcu, latvisko lel-
līšu darināšana ar Rasmu Celmu, prie-
vīšu aušana ar Āriju Baumani, rotu 
kalšana ar Māri Purēnu un Ilzi Švarcu 
un vitrāžu taisīšana ar Dailu un Māru 
Piksonēm.

Darbnīcas notiks tikai vienu 
dienu – sestdien, 25.  oktobrī,  no 
plkst. 10.00. līdz plkst. 16.00. Maksa 
par apmācību un materiāliem pieau-
gušajiem ir $40, skolniekiem – $20. 
Visiem Melburnas Latviešu vidussko-
las skolniekiem būs vietas rezervētas 
darbnīcas, bet Daugavas skolas skol-
niekiem būs vēl jāpaaugas. Nama dā-
mas, kā vienmēr sestdienās, gaidīs ar 
saviem garšīgajiem devumiem, kurus 
varēs baudīt jaunajā kafejnīcā.

Ja kāds vēlās iesaistīties kā latvis-
ko amatu jeb daiļdarbu pasniedzējs, 
vai ja kādam mājās ir izejvielas, kuras 
mēs varētu izmantot, lūdzu sazinieties 
ar Ilzi Švarcu svarcsilze@gmail.com 
Ko mēs meklējam? Dziju, linu, diegus, 
ādu, koku, metālu (misiņu, kaparu), 
stiklu, kā arī attiecīgos darba rīkus. 
Nemetiet vecā onkuļa vai tantes krā-
mus miskastēs. Apskatieties, kas jums 
pašiem stāv nelietots kāda noputējušā 
stūrī. Labāk izmantosim tos, lai ap-
mācītu nākamajās paaudzes latviskās 
tautas mākslas tradīcijās.

Mēs arī rīkosim mazu tirdziņu. Nā-
ciet pirkt vai pārdot latviskos daiļdar-
bus. Vai ziedojiet tos LTMF, kas izman-
tos līdzekļus, atbalstot šādus projektus.

Pieteikšanās uz darbnīcām pie 
Māras Baumanes; tālr.: 0433 812 244, 
e-pasts: maralfk@gmail.com

Ilze Švarca
LTMF vadītāja, LAAJ lietišķās 

mākslas nozares vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Mīļie lasītāji, visās 
Austrālijas pilsētās! 
Būsim atklāti, Sidne-
ja ir pasaulē vislabāk 
zināmākā Austrālijas 
pilsēta. Šeit es gribētu 
turpināt ar piebildi, ka 
tā ir arī visskaistākā, to-

mēr zinot, cik karstasinīgi mēs latvie-
ši varam būt, šoreiz neuzdrošināšos 
paust šādu viedokli... Tomēr domā-
ju, visi piekritīs, ka Sidneja, kādu to 
pazīstam šodien, būtu grūti iedomā-
jama bez tās skaistās, pasaulslavenu 
ēku ielenktās ostas. Tāpat būtu grūti 
piekrist, ka esi to kārtīgi izbaudījis, 
neizvizinoties kādā no šīs pilsētas 
piedāvātajiem kuģīša izbraucieniem. 
Jo viena lieta ir šo pilsētu apbrīnot no 

sauszemes skata punkta, tad kas pa-
visam cits ir to darīt uz saulrietā lēni 
slīdoša kuģīša. Un kā pieredzējuši 
ļaudis stāsta, Sidnejas skaistums ne-
kad neapnīk! Tāpēc arī šajās kultūras 
dienās mēs negribējām izlaist kuģīša 
izbrauciena tradīciju.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados 
brauciena laikā tiks piedāvātas uz-
kodas un pie bāra varēsiet iegādāties 
dzērienus. Vakars šoreiz aizritēs lat-
viešu mūzikas pavadījumā, kad va-
rēsiet ieklausīties, dejot un dziedāt 
līdzi Latvijas visu laiku labākajās 
dziesmās, sākot no septiņdesmito 
gadu hītiem, līdz pat šodienas po-
pulārākajiem gabaliem. Tāpat netiks 
piemirsti arī trimdas latviešu mūzi-
kas grāvēji.

Šī ir brīnišķīga 
iespēja izbaudīt Sid-
neju un izčaloties 
ar sen neredzētiem 
draugiem pavisam 
neformālā un brīvā 
atmosfērā, tāpēc ne-
aizmirsti visā Kul-
tūras dienu burzmā 
pievienoties uz visu 
laiku latviskākās mū-
zikas skanošā kuģīša 
Supercat 27. decembrī!

Vairāk informācija atrodama mūsu 
mājas lapā: http://www.al55kd.com

Rita Vīksniņa
Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienu ziņas
Dziedi līdzi uz kuģīša „Super kaķis“!

Daiļamatnieku darbnīcas silda sirdis
Lūdzu, rezervējiet vietu iepriekš un arī ierodieties laicīgi!

Rotkalis Māris Purens gatavo apmā-
cību materiālus 2013. gada darbnīcā.
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2013. gada darbnīca.
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Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības val-
de, tiekoties Rīgā, 
2014. gada 8.-10. oktob-
rī:

1) pateicas Valsts 
prezidentam Andrim Bērziņam, ārlie-
tu ministram Edgaram Rinkēvičam, 
kultūras ministrei Dacei Melbārdei 
un Ārlietu ministrijas Speciālo uzde-
vumu vēstniekam Pēterim Elfertam 
par dalību PBLA valdes sēdes atklā-
šanā; 

2) pateicas PBLA rīkotās kultūras 
konferences Latvija ārpus Latvijas sa-
darbības partneriem: Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai, J. Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijai, Vidzemes kon-
certzālei Cēsis, Rīgas 6. vidusskolai, 
Latvijas Nacionālajam arhīvam, Rī-
gas Latviešu biedrībai, Latvijas Re-
publikas Ārlietu ministrijai, Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijai un 
visiem dalībniekiem;

3) sveic visus jaunievēlētos 
12. Saeimas deputātus un vēl tiem 
godprātīgi strādāt Latvijas valsts 
labā;

4) aicina Latvijas Republikas Sa-
eimu izveidot nacionālu un noturīgu 
valdību, kas par prioritātēm šobrīd iz-
virzītu Latvijas valsts drošību, enerģē-
tisko neatkarību no Krievijas un eko-
nomisko labklājību; 

5) aicina Latvijas Republikas val-
dību un Saeimu panākt divu procentu 
piešķiršanu no iekšzemes kopproduk-
ta valsts aizsardzībai visdrīzākajā lai-
kā; 

6) izsaka līdzjūtību Ukrainas 
tautai par vairāku tūkstošu dzīvību 
zaudējumu un pauž savu atbalstu Uk-
rainas valstij tās cīņā, aizstāvot demo-
krātiskās vērtības un savas valsts teri-
toriālo integritāti;

7) pārstāvot latviešus visā pasaulē, 
kategoriski nosoda Krievijas agresi-
ju Ukrainā un uzskata mēģinājumus 
mainīt pastāvošās robežas Eiropā kā 
draudus arī Latvijas Republikas drošī-
bai un neatkarībai;

8) aicina Latvijas Republikas Aiz-
sardzības ministriju un valdību sadar-
boties ar Eiropas Savienības institūci-
jām un NATO, lai stiprinātu Latvijas 
valsts austrumu robežu;

9) aicina PBLA dalīborganizā-
cijas vērsties pie savu mītņu zemju 
valdībām, sniegt Latvijai finansiā-
lu un tehnisku atbalstu mūsu valsts 
austrumu robežas stiprināšanai, kas 
vienlaikus ir arī ES un NATO robe-
ža;

10) aicina latviešu sabiedriskās or-
ganizācijas aktīvi turpināt nacionālpo-
litisko darbu savās mītnes valstīs, lai 
atbildētu jaunajai ģeopolitiskajai situā-
cijai Eiropā;

11) izsaka pateicību Latvijas val-

PBLA pieņemtās rezolūcijas
Valdes sēdē 2014. gada 10. oktobrī Rīgā

dībai par līdzšinējo finansiālo atbal-
stu diasporai izglītības un kultūras 
jomās un lūdz šo finansējumu pare-
dzēt arī turpmāk, proporcionāli to 
palielinot atbilstoši skolu skaita un 
kultūras aktivitāšu pieaugumam mīt-
nes valstīs;

12) iesaka Izglītības un zinātnes 
ministrijai ņemt vērā diasporas izglī-
tības sistēmas specifiskās vajadzības 
un veidot piemērotu tālmācības prog-
rammu diasporas bērniem, apmācības 
programmas vietējās vispārizglītojo-
šās skolās un izveidot izglītības dar-
binieka posteni Latvijas Republikas 
vēstniecībās Apvienotajā Karalistē un 
Īrijā;

13) aicina Latviešu valodas aģen-
tūru, sadarbojoties ar Latvijas valsts 
institūcijām, izveidot komisiju, kas 
izskatītu ārzemju vietvārdu un person-
vārdu latviskošanu, saglabājot pareizo 
vietējo izrunu;

14) aicina Latvijas valdību un 
Kultūras ministriju uzturēt latviešu 
kultūras un dziesmu svētku tradīciju 
pasaulē, atbalstot Eiropas Latviešu 

kultūras svētkus Briselē 2015. gada 
jūnijā, gaidāmās Latviešu kultūras 
dienas Sidnejā, Austrālijā 2014. gadā 
un dziesmu svētkus San Hozē, ASV, 
2015. gadā;

15) aicina latviešu organizācijas 
pasaulē atbalstīt centienus veidot arhī-
vus, lai saglabātu trimdas vēsturi;

16) atbalsta Latvijas valdības cen-
tienus veicināt Rietumvalstu ieguldī-
jumus Latvijā banku privatizācijas, 
enerģētiskās neatkarības un citās eko-
nomiski svarīgās nozarēs, lai veicinātu 
valsts ekonomisko un politisko stabi-
litāti;

17) aicina Latvijas institūcijas 
izveidot vasaras prakses vietas jau-
niešiem no diasporas, lai viņiem būtu 
iespēja uz laiku Latvijā dzīvot, tādā 
veidā veicinot viņu izpratni par Lat-
viju un stiprinot viņu latvisko identi-
tāti;

18) ar pateicību piemin Elmāra 
Freiberga dāsno testamentāro novē-
lējumu Latvijas Brīvības fondam, 
kas atbalstīs PBLA darbību nākot-
nē.  ■
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sevi vien ir kas neredzēts un vienā 
laikā nedzirdēts. Atklāšanā dzirdam 
uzmundrinošus un trimdas darbam 
pateicīgus vārdus no ministru prezi-
dentes Laimdotas Straujumas, dzir-
dam laba vēlējuma vārdus no kultūras 
ministres Daces Melbārdes, dzirdam 
nedaudz uzslavas vārdus trimdas sa-
biedriskajam darbam no pasaules 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 
priekšsēža Jāņa Kukaiņa un dažus 
cerības pilnus vārdus no Nacionā-
lās bibliotēkas direktora Andra Vil-
ka. Pēc programmas tas ir jāizdara 
pusstundas laikā, jo tūlīt pēc svarīgo 
amatpersonu pavadīšanas paredzēta 
ievadsesija, kuru iesāk PBLA Kul-
tūras Fonda priekšsēde Vija Zunta-
ka-Bērziņa ar tēmu par kultūru, darbu 
un dzīvesprieku.

Tai seko lekcija par valsts lomu 
sakaru uzturēšanā ar diasporu jeb 
latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvi-
jas, seko lekcija par Latvisko kultū-
ra Krievijā, par dziesmu svētkiem, 
mūziku un deju trimdā, par latvie-
šu teātri, prozu un arī dzeju. Man 
kā bijušai Klīvlandes latviešu teāt-
ra personai it sevišķi patika tas, ka 
A. St. Ivanyi-Berkolda atsevišķi pie-
minēja mūsu ilggadējo režisoru un 
dramaturgu Artūru Rubeni, kurš tie-
šām daudz ir darījis, lai trimdā latvie-
šu teātris pastāvētu ilgi, jo ilgi. Tad 
vēl noklausos un arī saprotu L. Trei-
jas lekciju par ārzemju latviešu jaunā-
kās paaudzes māksliniekiem, L. Spu-
res un A. Rūtiņa lekciju par trimdas 
latviešu rotkaļiem un rotām, A. Pade-
gas – par latviešu kultūras biedrību 
Tilts un A. Pelšes lekciju par Latvijas 
Nacionālās operas Ģildes lomu Ope-
ras atjaunošanas procesā.

Saprotams, ka lekcijas seko viena 
otrai lielā ātrumā un ir tik konspektī-
vas, ka klausītājam daudz kas paliek 
neizprasts un neaptverts, jo jautāju-
miem laika neatliek daudz, un arī ka-
fijas un pusdienu pauzēs laika nav pat 
vienkāršām draudzīgām pārrunām un 
atkalredzēšanās priekiem.

Pirmās dienas noslēgumā turpat 
tiek atvērta Eduarda Silkalna grāmata 
Par grāmatām un dzīvi.

Konferences otrā dienā tiek pār-
runāti temati par ārzemju latviešu 

skolu, baznīcu, 
valodu, nacionālo 
identitāti, un tiek 
apskatīti pētījumi 
par latviešu di-
asporas vēsturi 
un kultūru. Tur ir 
lekcijas par 3x3 
nometnēm un se-
višķi interesanta 
lekcija Mūsu mazā 
Latvija, ko lasīja 
viena no visjau-
nākās – trešās pa-
audzes pārstāvēm 
D. Cera no Čikā-
gas.

Šīs dienas trešā sesija ir veltīta jau-
tājumiem par emigrāciju un nacionā-
lo identitāti. Diemžēl, –jautājums par 
emigrāciju ir ļoti svarīgs, un par to 
mums pastāsta lekcijās, kuru temati 
programmā ir atzīmēti ar šādiem un lī-
dzīgiem paskaidrojumiem: Nacionālā 
identitāte mūsdienu migrācijas situāci-
jā, vai emigrantu kopienās, vai Vācijā 
dzīvojošo, vai arī Amerikas latviešu 
līdzdalība sabiedriskajās organizāci-
jās. Okupācijas muzeja jaunais direk-
tors G. Nāgels runā par to, kā sazinā-
ties globālajam latvietim (http://www.
laikraksts.com/raksti/4822), un D. Vil-
cāns par digitālo latvieti Īrijā.

Sesiju un līdz ar to konferenci 
noslēdz man pilnīgi nesaprotams re-
ferāts ar virsrakstu Eksteritorikas 
bibliogrāfiskās problēmas jeb kā tur-
pināt Benjamiņa Jēgera darbu. Man 
gan jāatzīstas, ka man problēma ir vēl 
lielāka, jo šī lekcija nebija vienīgā, kas 
man kā vienkāršam klausītājam nebija 
tā īsti saprotama, un vienīgais, ko es 
pēc šī lielā un tik ietilpīgā darba va-
rēju vēlēties bija tas, ka konference 

varēja būt ar divreiz mazāku dalīb-
nieku skaitu. Lai nav tā, ka lekcijas 
tiek lasītas kā pa kaklu, kā pa galvu, 
un referents nevienā tēmā nevar kaut 
cik iedziļināties, un klausītājiem nav 
laika pēc katras lekcijas prasīt atbildes 
nesaprotamiem jautājumiem. Ir neie-
spējami apskatīt visas 50 lekcijas, jo, 
kā jau minēju, to bija par daudz tik īsā 
laika periodā.

Konferences noslēgumam seko 
Čikāgas piecīšu grāmatas Hei, lailī un 
citas Čikāgas piecīšu dziesmas atvēr-
šana. Tas palīdz šo divdienīgo kultū-
ras maratonu noslēgt uz priecīgākas 
nots.

Jau nākošajā rītā rietumu latvieši 
ir atkal uz strīpas ar PBLA ikgadējo 
valdes sēdes atklāšanu. Tā notiek Ma-
zajā Ģildē, un te gar sienām izliktās 
planšetes stāsta par trimdas latviešu 
jaunatnes sabiedrisko darbošanos. 
Nezinu, kas par tām ir parūpējies, bet 
tas noteikti šo valdes sēdes atklāšanu 
padara daudz interesantāku. Pēc pa-

Rietumu latviešu nedēļa Rīgā
Turpinājums no 1. lpp.

Viena no konferences organizatoriem, Daina Kļaviņa uzrunā atklāšanu.
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Konferences ievadsesija. No kreisās Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēte-
ris Elferts, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntu-
ka-Bērziņa, Krievijas latviešu kongresa priekšsēde Lau-
ma Vlasova.
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Turpinājums 7. lpp.

Kliņģeris PBLA valdes sēdes svinīgajā 
atklāšanā.
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PBLA valdes sēde Konventa sētā.
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rastās desmit minūšu kavēšanās mūs 
uzrunā ne tikai pašu trimdas prezi-
dents Jānis Kukainis, bet arī Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, kultūras 
ministre Dace Melbārde un ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs. Uzru-
nām seko parastā saviesīgā kafija 
ar kliņģeri, kad cilvēki savā starpā 
atkal sasveicinās un par jaunu iepa-
zīstas. Šoreiz gan kliņģeris nav labi 
izdevies, tas ir vēl mazliet mīklains, 
un tādēļ arī netiek notiesāts ne rīta 
cēlienā, ne arī vakarā pieņemšanā. 
(Man tas ir liels pārsteigums, jo pa-
rasti Latvijā gatavots kliņģeris ir bijis 
bez gala garšīgs un pazūd jau pirmajā 
pusstundā.) Kad Latvijas amatperso-
nas ir pieklājīgi pavadītas, arī PBLA 
valde uz savu sēdi aiziet uz Konventa 
sētu, kur vairums no šī rīta viesiem 
nepiedalās.

Bet trimdas latviešu sabiedriskā 
nedēļa atkal uzņem apgriezienus va-
karā, kad pieņemšana notiek gandrīz 
vai septītajās debesīs. Tās gan nav de-
besis, bet mūsu Gaismas pils 11. stāvs, 
kas ir tik caurspīdīgs un vienos stiklos 
no augšas līdz apakšai, ka es, kā cil-
vēks ar vertigo kompleksu, pa telpas 
vidu vien tik grozos. Kā kaut cik pie-
tuvojos malai un skaidrajam stiklam, 
tā ceļi kļūst mīksti, un esmu gatava 
uz vietas sabrukt. Bet, kad ārā sa-
tumst un visur redzami tikai atspulgi 
no daudzajiem viesiem, es arī esmu 
ar mieru pa telpu pamaisīties un sa-
tikt sen neredzētus un sen nesatiktus 
draugus.

Te mani pārsteidz PBLA Kultūras 
fonda priekšsēdes viesu apsveiku-
ma uzruna, kurā dzirdu, ka šis lielais 
PBLA notikums ir iesācies ar diviem 
koncertiem, par kuriem es gan ie-
priekš nekā neesmu dzirdējusi. Žēl 
gan, uz tiem es būtu daudz labprātāk 
aizgājusi nekā uz tik steidzīgo kultū-
ras maratonu. Nezinu, vai pie vainas 
šoreiz ir mana izklaidība, vai arī tas, 
ka notikumi pietiekoši labi netika iz-

ziņoti ne presē, ne televīzijā. Ceru, ka 
tas nebija tādēļ, ka Latvijas medijiem 
trimdas latvieši vēl arvien ir JŪS, un 
mums par to, ko viņi dara, nav lielas 
intereses. Kaut gan tūlīt arī jāpasaka, 
ka pēc tiem gan televīzijas 3. kanāls 
ar informāciju neskopojās, un vakarā 
es redzēju ne tikai konferences tel-
pu ar visiem klausītājiem un dažiem 
lektoriem, bet arī savu svaini Rīčiņu, 
ko reportieris uzrunāja kā vienkāršu 
klausītāju.

Bet ar to vēl trimdas latviešu uz-
stāšanās nav galā. 9. oktobra vakarā 
gandrīz visi atkal tiekamies – šoreiz 
Okupācijas muzejā, kur sarīkota vis-
pārīga pateicības diena. Izrādās, ka 
lielākais Muzeja atbalstītājs ir bijusi 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, 
kas Muzejam kopš tā pastāvēšanas ir 
noziedojusi jau vairāk nekā pusmil-
jons dolāru. Apsveikta tiek arī Dzintra 
Bungs, kas ir viena no tiem Muzeja 
atbalstītājiem, kas visus šos gadus ir 
Muzeju atbalstījusi ne tikai ar līdzek-
ļiem, bet arī ar nenogurstošu darbu. 
Par to viņa saņem ziedus, bet viņas Vī-
tolu fonda stipendiāte viesiem atnesusi 
dzimšanas dienas torti.

Pēc kārtējās vīna glāzes un gaba-
liņa kliņģera es esmu gatava iet mājās 
un atpūsties. Šī nedēļa arī man ir liku-
sies kā nopietns darbs, un tagad esmu 
gatava kādu laiku neiet nekur.

Visumā varu teikt, ka mani trim-
das laika draugi un domu biedri šajā 
nedēļā ir turējušies godam, un es uz 
viņiem varu lepoties. Tā ir bijusi va-
rena nedēļa!

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Grupas fotogrāfija 1. lpp.:
Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) valde un viesi gadskārtējās 
valdes sēdes atklāšanā 2014. gada 8. 
oktobrī Rīgas Mazās Ģildes Lielajā 
zālē.
Pirmajā rindā no kreisās: PBLA Kul-
tūras fonda priekšsēde Vija Zunta-
ka-Bērziņa, PBLA pārstāvniecības 
vadītāja vietniece Lelde Liepa-Lie-

piņa, Latviešu apvienības Austrāli-
jā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāve 
Kristīne Saulīte, Amerikas Latviešu 
Apvienības (ALA) Izglītības nozares 
vadītāja Andra Zommere, Krievijas 
latviešu kongresa priekšsēde Lauma 
Vlasova, PBLA priekšsēža vietnie-
ce un Latviešu Nacionālās padomes 
Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens, 
ALA priekšsēde Anita Bataraga, Bra-
zīlijas Latviešu Kultūras apvienības 
pārstāve Renāte Albrehta, PBLA Iz-
glītības padomes priekšsēde Daina 
Grosa, Eiropas Latviešu apvienības 
(ELA) pārstāve Zuze Krēsliņa Sila 
un ALA Informācijas nozares vadī-
tāja Taira Zoldnere. Otrajā rindā no 
kreisās: Latviešu Nacionālās apvienī-
bas Kanādā (LNAK) pārstāvis Mār-
tiņš Sausiņš, PBLA un ALA kasieris 
Jānis Grāmatiņš, Latvijas Brīvības 
fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis 
Lucs, LAAJ valdes priekšsēdis Pē-
teris Strazds, ELA priekšsēdis Aldis 
Austers, LAAJ Kultūras fonda priekš-
sēdis Aldis Putniņš, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, PBLA priekšsēdis Jā-
nis Kukainis, ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, kultūras ministre Dace 
Melbārde, LNAK valdes priekšsēdis 
Andris Ķesteris, LNAK padomes pre-
zidija priekšsēdis Dr. Jānis Lūsis, ALA 
Ārējās informācijas nozares vadītājs 
Pēteris Blumbergs un prāvests Klāvs 
Bērziņš.  ■

2014. gada līdzekļu vākšanas akcija

Atbalsti savu latviešu mantojumu!
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) šogad rīko no 1. septembra līdz 31. oktobrim 

savu gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju. Jūsu atbalsts ir nepieciešams, lai LAAJ varētu turpināt savu 
darbu latviešu sabiedrības labā Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latvijā.

Ja esat nolēmuši finansiāli atbalstīt LAAJ, lūdzu skatīt www.laaj.org.au

Piedāvājam iespēju ziedot ar čeku vai “money order” sūtot pa pastu; 
elektroniski ar kredītkarti vai ar pārskaitījumu (EFT) uz LAAJ kontu.

Rietumu latviešu nedēļa Rīgā
Turpinājums no 6. lpp.

„Čikāgas Piecīši“ (no kreisās: Uldis 
Streips, Lorija Vuda, Armands Bir-
kens) PBLA pieņemšanā „Gaismas 
pilī“.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 23. oktobrī

Šis gads ir bagāts ar 
neparastām izstādēm 
Latvijā, kas iespējams 
tādēļ, ka Rīga šogad ir 
Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta. Jau pagātnei 
pieder plašā Pirmajam 
pasaules karam veltītā 

izstāde, Vijas Celmiņas darbu skate, 
vēl joprojām skatāms Gustava Klu-
ča mantojums. Vienlaikus ar pēdējo 
Mākslas muzejā Rīgas Birža vēl visu 
oktobri varam iepazīties ar glezno-
tāju Voldemāru Matveju (1877-1914) 
kā teorētiķi un jaunu ceļu pētnieku 
mākslā – Nākotnes mākslu meklējot. 
Voldemārs Matvejs un ārpus Eiropas 
(Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļāzi-
jas) māksla (dīvains gan skan šis no-
saukums; šķiet, pareizāk būtu teikt 
„māksla ārpus Eiropas“).

Voldemārs Matvejs, beidzis reā-
lskolu, bija mācījies V. Blūma Rīgas 
zīmēšanas un gleznošanas skolā, kas 
deva viņam tiesības strādāt par skolo-
tāju. Sapelnījis naudu skolotāja amatā 
Tukumā, viņš devās uz Pēterburgu, 
lai iestātos Mākslas akadēmijā, taču 
pirmajā reizē viņš eksāmenos izkrita. 
Pamācījies privātstudijā, Voldemārs 
Matvejs nākamajā – 1906. gadā – 
pārbaudījumus izturēja un sāka stu-
dijas. Mācību laikā viņš sapazinās 
ar Pēterburgas jaunajiem krievu 
māksliniekiem un kļuva par vienu no 
biedrības Jaunatnes savienība dibi-
nātājiem. Akadēmiskās studijas Vol-
demāru Matveju īpaši nesaistīja. Līdz 
ar krievu jaunajiem māksliniekiem 
viņš vairāk interesējās par franču un 
vietējo moderno mākslu. Tomēr savu 
rokrakstu glezniecībā Voldemārs Mat-
vejs nepaguva izveidot, jo viņš visu 
savu laiku veltīja teorētiskiem jautā-
jumiem, piemēram, sarakstīdams ap-
ceri par faktūru mākslā. Apceļodams 
vairākkārt Eiropu, viņš iedziļinājās 
fresku, japāņu un ķīniešu mākslā, bet 
vēl jo vairāk primitīvo tautu tēlnie-
cībā. Voldemārs Matvejs apmeklēja 
etnogrāfiskās kolekcijas Vācijā, Dāni-
jā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Francijā, 
Norvēģijā, tās fotografēdams un vēlāk 
ar pseidonīmu Vladimirs Markovs ie-
gūtos secinājumus apkopodams vairā-
kās grāmatās – Lieldienu salas māksla 
(1914), kas ir pirmais sacerējums par šī 
reģiona mākslu no estētiskā viedokļa 
Eiropā, un Nēģeru māksla, kas iznāca 
pēc viņa nāves 1919. gadā.

Ilggadējā Voldemāra Matveja daiļ-
rades pētniece Irēna Bužinska atrada 
viņa fotografēto uzņēmumu negatī-
vus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 
Latvijas Mākslas akadēmijas Informā-
cijas centrā un publicēja par šo atradu-
mu žurnālā Latvijas Arhīvi. Tagad ir 
pienākusi kārta izstādei.

Tajā eksponētas – ap simts Volde-

māra Matveja uzņēmumu, kas savu-
laik tapuši abām minētajām grāmatām, 
un pirmo reizi Latvijas muzeju vēsturē 
Rīgā parādītas Āfrikas, Okeānijas un 
Ziemeļāzijas koka skulptūras no va-
došo Eiropas muzeju – Branlī muze-
ja Parīzē, Nacionālā pasaules kultūru 
muzeja Leidenē un Krievijas Zinātņu 
akadēmijas Pētera I Antropoloģijas un 
etnogrāfijas muzeja (Kunstkamera) 
Sanktpēterburgā – kolekcijām.

Rīgas Biržas zālē aplī izkārtotajos 
stendos apskatāmi palielinātie foto 
attēli – gan Voldemāra Matveja uz-
ņēmumi, gan fotogrāfijas no Āfrikas, 
Okeānijas un Ziemeļāzijas tautu dzī-
ves. Vidū šo tautu koka skulptūras no 
Eiropas muzejiem. Kaut arī tās ir vien-
kāršotās formās, neievērojot ne pro-
porcijas, ne anatomiski precīzi atvei-
dojot cilvēku tēlus, ne citādi eiropieša 
acīm ierastās formās, taču šī tēlniecī-
ba piesaista ar dzīvīgumu, ar izteiks-
mīgumu, kas atraisa fantāziju. Jāteic 
gan, ka tās aplūkot ir visai grūti vājā 
apgaismojuma dēļ. Tāda esot izstādes 
koncepcija, taču kādēļ gan atvest un 
rādīt rīdziniekiem, ja nevar apskatīt?

Diemžēl ar Voldemāra Matveja 
daiļradi iepazīties nevaram, ja ne-
skaita vairākas mākslinieka šo tautu 
skulptūru skices. Liekas, ka šī nu būtu 
bijusi īstā reize, lai atgādinātu par viņa 
glezniecību.

Savukārt Boses zālē apmeklēja-
ma cita izstāde – Voldemāra Matveja 
grāmata „Nēģeru māksla“ un latvie-
šu mākslinieki. Tā apliecina 1920.-
1930. gadu interesi par Āfrikas (un 
Āzijas) kultūru. Te atrodam Niklāva 
Strunkes grāmatu ilustrācijas grā-
matai Nēģeru pasakas un viņa glez-
nas, kuras vēsta par šī tālā reģiona 
atskaņām mūsu mākslā, Aleksandras 
Beļcovas porcelāna šķīvju apglezno-
jumus, Emīla Meldera un Martas Lie-
piņas-Skulmes tēlniecību. Te izstādī-
tas arī Romana Sutas tērpu skices un 
dekorācijas Karlo Goci lugas Prince-
se Turandota iestudējumam Jelgavas 
teātrī 1926. gadā. Un arī šajā izstāžu 
zālē valda krēsla, kaut arī gleznas, 
skulptūras un porcelāns ir apgaismots.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Modernāku ceļu meklētājs mākslā

Skats no izstādes. G. Eliasa un Niklāva Strunkes gleznas.
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Matvejs. Ekspozīcija.
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Lieldienu salas tēlniecība.
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Aleksandras Beļcovas šķīvji.
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Sietlas Latviešu 
centrā 28.  septembrī 
profesors Gundars Ķe-
niņš Kings bija aicinājis 
draugus un kolēģus uz 
saviesīgu pēcpusdienu, 
atzīmējot savu atvadīša-

nos no akadēmiskās dzīves un atklājot 
savu jaunāko grāmatu: Nation-Buil-
ding in the Baltic States: Transforming 
Governance, Social Welfare, and Se-
curity in Northern Europe. Grāmatas 
līdzautors ir profesors David E. Mc-
Nabb. Profesors Ķeniņš Kings un viņa 
kundze Valda bija gādājuši par bagātī-
gu bufeti ar gardiem ēdieniem, vīnu un 
98 gadu vecās Aijas Pakules ceptiem 
pīrāgiem, kas esot vislabākie pasaulē.

Gundars Ķeniņš Kings dzimis 
Rīgā, tēvs Atis Ķeniņš – skolotājs, 
rakstnieks un Latvijas valstsvīrs, 
māte Austra Dāle – vēstures skolotāja, 
dzejniece un sabiedriska darbiniece. 
Profesors Ķeniņš Kings ieguvis dok-
tora grādu Stanfordas universitātes 
Business fakultātē. Viņam ir Latvijas 
Zinātnes padomes grāds ekonomi-
kā un Rīgas Tehniskās universitātes 
goda doktora diploms. Profesors ir 
Pacific Lutheran universitātes School 
of Business dibinātājs un ilgus gadus 
šīs skolas dekāns, daudzu zinātnisku 
rakstu un grāmatu autors un viens no 
Association for the Advancement of 
Baltic Studies (AABS) galveniem di-
binātājiem. Kopš 1991. gada profesors 
Ķeniņš Kings ir Pacific Lutheran Uni-
versitātes goda profesors un dekāns. 
Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Feiber-
ga 2006. gadā piešķīra profesoram Tri-
ju zvaigžņu ordeni par viņa mūža dar-
bu un devumu Latvijai. Par sevi viņš 
saka: ,,Lai cik raiba ir bijusi mana dzī-
ve, es tomēr vispirms esmu skolotājs.“

Svinībās piedalījās profesora ģi-
mene, meita Marita (strādā pie Gener-
al Electric biofarmācijas laukā) ar vīru 
Robertu Hunter un mazdēls Roberts 
Ķeniņš Hunter no Bostonas rajona, kā 
arī dēls Jānis – liels modernās mūzikas 
cienītājs un Takomas pilsētas publis-
kās bibliotēkas darbinieks. Profesora 
11 gadu vecais mazdēls Roberts ie-
priecināja dalībniekus, nospēlējot sava 
vectēva brāļa, komponista Tālivalža 
Ķeniņa, divus īsus klavieru skaņdar-

bus un vienu cita autora darbu.
Latviešu biedrības Vašingtona 

štatā priekšsēde Sarmīte Dāvidsone 
sveica profesoru no latviešu saimes 
un pasniedza viņam puķes. Sekoja 
šampanieša tosts profesoram un viņa 
kundzei par godu. Marita Kinga runā-
ja par saviem vecākiem, uzsvērdama, 
ka māte Valda ir vienmēr bijusi ģime-
nes sirds, liekot ģimeni pirmā vietā, 
un kādu laiku atliekot savas personī-
gās akadēmiskās intereses. Vēlāk viņa 
ieguva maģistra grādu psiholoģijā. Par 
tēvu Marita saka, ka viņa mūža darbs 
ir bijis universitāte un Baltijas studijas, 
divas pasaules kurām viņš nodevās ar 
visu sirdi un dvēseli. 

Marita deva vārdu grāmatas lī-
dzautoram un Ķeniņa Kinga kolēģim 
Pacific Lutheran universitātē, profeso-
ram David. E. McNabb, kurš pastāstī-
ja par abu profesoru ilggadīgo sadar-
bību un grāmatas tapšanu. Profesors 
McNabb 1992. gadā bijis vieslektors 
Stokholmas Ekonomikas augstskolā 
Rīgā un ir ļoti iemīlējis Latviju. Kopš 
tā laika viņš ir sadarbojies ar profesoru 
Ķeniņu Kingu pētniecībā par Baltijas 
valstīm un rakstot par baltiešu un Lat-
vijas ekonomiku.

Svinībās piedalījās Vašingtonas 
Universitātes Baltijas studiju prog-
rammas vadītājs profesors Guntis 
Šmidchens, kā arī 
visas trīs baltiešu 
lektores. Profe-
sors Šmidchens 
apsveica profesoru 
no Baltijas studiju 
programmas un 
nosauca tikko iz-
nākušo grāmatu 
par dokumentu par 
trīs valstu dzīvi. 
Profesora Ķeni-
ņa Kinga mūža 
darbs ārpus uni-
versitātes – viņa 
otrā ģimene, ir 
bijusi AABS, kur 
viņš bija dibinā-
tājs un prezidents. 
,,Viņš ir AABS ķē-
niņš!“ – profesors 
Šmidchens teica.

Pēc apsveiku-

miem un runām apmeklētāji vēl paka-
vējās parunāt ar profesoru un kundzi 
Valdu. Liels paldies Ķeniņa Kinga ģi-
menei par skaisto, interesanto pēcpus-
dienu. Paldies profesoram par visu, ko 
viņš ar dedzību un mīlestību ir darījis, 
lai iepazīstinātu pasauli ar situāciju 
Baltijas valstīs, īpaši Latvijā. Apsvei-
cam viņu par jauno grāmatu un vēlam 
viņam un kundzei gaišas, saulainas at-
pūtas dienas. Profesors saka, ka viņa 
nākotnes plāni ir veltīt laiku ģimenei 
un palīdzēt pacelt izglītības līmeni 
Latvijā.

Grāmata nopērkama www.
amazon.com un Barnes & Noble.

Inta Moruss
Laikrakstam „Latvietis“

Visu mūžu skolotājs
Profesora Gundara Ķeniņa Kinga akadēmiskās dzīves un jaunās grāmatas svinēšana

No kreisās: profesors David E. McNa-
bb un profesors Gundars Ķeniņš Kings.
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Pirmā rindā no kreisās: Jānis Ķeniņš Kings, prof. Gundars 
Ķeninš Kings, Valda Ķeniņa Kinga. Otrā rindā no kreisās: 
igauņu lektore Liina-Ly Roos, lietuviešu lektore Aušra Va-
lančiauskiene, doktorande Vašingtonas universitātē Indra 
Ekmane, latviešu lektore Iveta Grīnberga, Vašingtonas 
universitātes bibliotēkas slāvu un Austrumeiropas noda-
ļas vadītājs Michael Biggins, un prof. Guntis Šmidchens.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt arī tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Svētdien, 12. oktob-
rī, Melburnas DV mītnē, 
sapulcējās Sveika, Lat-
vija! un Priecīgas Pēdas 
dalībnieki ar klausītā-
jiem. Jauniešus atbalstīja 
ģimenes locekļi un mazs 
skaits citu klausītāju.

Programma sākās ar Sveika, Lat-
vija! Melburnas dalībniekiem – Lisa 
Jaunalksne, Tomass (Thomas_ Kalējs, 
Lukas Elberts un pavadone Karīna 
Jaunalksne. Jūs jau būsiet lasījuši Ka-
rīna Jaunalksnes rakstu dažas nedēļas 
atpakaļ, bet šīsdienas stāstījums par 
saviem piedzīvojumiem kopā ar krāsu 
fotogrāfijām un Lūkasa Elberta paštai-
sīto video filmu par jauniešu ceļa gai-
tām bija izcils sakomponējums. Filmai 
bija virsraksti, piemērota mūzika mēr-
ķēta uz jauniešu gaumi un arī iesais-
tīja humoru. Bija tik patīkami dzirdēt 
jauniešus stāstot drošā, saprotamā un 
skaidrā latviešu valodā. Kādreiz ar 
uztraukumu, sakarā ar mikrofona lie-

tošanu, aizmirstās 
runāt taisni mikro-
fonā tā, lai visi var 
sadzirdēt, bet tas 
šoreiz nenotika. 
Varēja redzēt un 
dzirdēt, ka visiem 
dalībniekiem ļoti 
patika savs laiks 
Latvijā šajā prog-
rammā un ka viņi 
daudz ko ar to ir 
ieguvuši.

Viesi klausījās 
ar lielu interesi un bija iepriecināti, ka 
bija daudz ko skatīties. Uz jautājumu, 
vai atkal piedalītos tādā pasākumā, 
jaunieši ļoti ātri piebilst, ka jā, it se-
višķi, ja kāds izmaksātu ceļu viņiem.

Nākamajā daļā Toms Gross pa-
sniedza ļoti interesantu stāstījumu 
par saviem piedzīvojumiem ar Prie-
cīgas Pēdas programmu. Toms jau 
bija pasniedzis atstāstījumu Svētā 
Krusta baznīcā kādu laiku atpakaļ, 

bet priekš šīs dienas sarīkojumu bija 
mainījis savu prezentāciju. Tie, kuri 
bija dzirdējuši un redzējuši abas, bija 
ļoti apmierināti ar maiņām. Visu savu 
Powerpoint ar fotogrāfijām, lāzeru rā-
dītāju un savu runu Toms kontrolēja 
no savu mobilo telefonu. Ļoti profe-
sionāli!

Toms bija ļoti labi arhivējis savu 

Sludinājums skanēja šādi: „Lū-
dzam Jūs iegriezties mūsu atjaunotajā 
Melburnas Latviešu nama kafejnīcā! 
Sestdien, 18. oktobrī, no plkst. 15.00. 
Oficiālā atklāšana plkst. 15.30.“ (http://
www.laikraksts.com/raksti/4838).

Un tauta uzklausīja ielūgumu, – ie-
rodoties sestdienā varēja knapi kustē-
ties Nama telpās, jo bija sabraukuši tik 
daudz cilvēku, un arī skolas ģimenes 
palika uz svinībām (un daudz arī bija 
iesaistīti tajās).

Vispirms piedāvāja šampanieti 
Misiņa zālē, un tad Dainas koris ka-
fejnīcā uzdziedāja Rīga dimd! Tad dar-
bība pārcēlās uz Misiņa zāli oficiālai 
daļai. Bite Švolmane iesāka ar runu 
par kafejnīcas atjaunošanu un pateicās 
daudz cilvēkiem par visiem darbiem: 
ne tikai būvēšanas darbiem, bet arī 
par priekšdarbiem (piemēram, nau-
das vākšanas darbiem un arī projektu 
iegūt valdības atbalstu – grant) un vi-

siem darbiem, lai īstenotu šo milzīgo 
projektu – interjera dizaina darbiem 
un visa plānošanu kā izdekorēt un citu 
darba darīšanu, tehnisko darbu veik-
šanu utt. Arī nama Dāmu kopai iztei-
ca pateicību par to, ka viņas remonta 
laikā bija turpinājušas savu darbību 
alternatīvās telpās (foajē!).

Sekoja apsveikumi no organizā-
cijām, un tad Dainas koris uzstājās 
ar divām dziesmām. Pēc tam Kārlis 
Kasparsons runāja Nama valdes vārdā 
un tad atsēja sasietās tautiskās jostas, 
kas bija priekšā kafejnīcas dubultieejas 
durvīm, un oficiāli atklāja kafejnīcu.

Varēja pakavēties namā ilgāk – ka-
fejnīcā, Mazajā zālē vai pagalmā. Bija 
izvēle, ja gribēja paēst – kafejnīcā va-
rēja dabūt tradicionālās gaļas pankū-
kas, bet pagalmā kungi cepa desas un 
cūkgaļu uz BBQ.

Bija forša mūzika ko klausīties – 
kapela Starpspēle uzstājās un ilgi spē-

lēja un dziedāja. Daži arī padejoja.
Pēc tam pavadījām jauku pēcpus-

dienu atjaunotā kafejnīcā. Paldies vi-
siem kas pielika roku – pa īstam jūtās 
patīkama vieta, kur pavadīt laiku ar 
draugiem.

Arnis Vējiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Kafejnīcas „RīGA“ atklāšana
Lielas svinības Melburnas Latviešu namā

Nama valdes priekšsēdis Kārlis 
Kasparsons atklāj atjaunoto kafejnīcu.
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„Dainas“ koris diriģentes Zanes Riteres vadībā.
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Atjaunotā kafejnīca.
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jaunieši viesojas Daugavas Vanagu mītnē
„Sveika, Latvija!“ un „Priecīgas Pēdas“

No kreisās: Lūkas Elberts, Lisa Jaunalksne, Tomass Ka-
lējs, Karīna Jaunalksne.
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No 9. līdz 13. oktob-
rim Latvijas vēstniekam 
Austrālijai bija iespēja 
uz četrām dienām ap-
meklēt Kērnsu (Cairns). 
Tā ir otrā reize pēc vai-
rākiem gadiem, kad kāds 

Latvijas vēstnieks varējis apmeklēt šo 
Austrālijas tālo ziemeļu tūristu metro-
poli, kas jau ilgus gadus bijusi Rīgas 
brāļu pilsēta. Par vizīti priecājās gan 
pilsētas vadība, gan relatīvi mazā, vie-
tējā latviešu kopiena. Turienes Latvijas 
goda konsulam nebija iespēja vēstnie-
ku sagaidīt, jo tajā laikā vēl Melburnā 
ārstēja savas smagās slimības sekas.

Lielu darbu vēstnieka vizītes orga-
nizēšanā paveica Bikiņu ģimene. Pil-
sētas internacionālā lidlaukā viesi sa-
gaidīja lidlauka direktors ar Bikiņiem. 
Ilze Bikiņa arī darbojās Kērnsas māsu 
pilsētu padomē, kas pastāv pie pilsētas 
valdes. Ar tās starpniecību viņa iz-
kārtoja kā oficiālu tikšanos ar pilsētas 
domes priekšnieka vietas izpildītāju, 
tā arī vietējo deputātu Austrālijas fe-
derācijas parlamentā – Varenu Entšu, 
vakariņas ar Advance Cairns biznes-
meņu padomes priekšsēdi un kopējas 
vakariņas ar vietējās latviešu grupas 
pārstāvjiem, kā arī citas nozīmīgas 
tikšanās, kuras sagādāja ļoti noderīgus 
kontaktus nākotnei. 

Vaļas brīžos vēstniekam Teikmaņa 

kungam noorga-
nizēja arī iespēju 
iepazīties ar Aus-
trālijas galveno 
tūrisma atrakciju – 
Lielo koraļa rifu, 
mūža meža apskati 
no trosu dzelzce-
ļa un no džungļu 
tūres. Brauciens 
lejup no tropu 
augstienes uz 
Kērnsu pa tuneļu 
tuneļiem notika ar 
vienu no šīs zemes 
aizgājušā gadu 
simteņa inženie-
ru radītiem brīnu-
miem – dzelzceļu, 
kas iekalts Barona 
upes aizas stāva-
jos krastos. Žēl vienīgi, ka milzīgais 
Barona upes ūdenskritums – viens no 
varenākajiem pasaulē – šajā sausajā 
gadalaikā skopojās ar ūdeni, un ska-
tītājam jālieto izdoma, lai iedomātos 
milzīgo ūdens masu, kas lietus sezonā 
ar neticamu troksni un sparu gāžas lejā 
no ļoti augstā klints sliekšņa.

Viesim bija arī iespēja iebaudīt 
vietējos kulināros labumus – dažāda 
veida vietējos izslavētos jūras produk-
tu ēdienus un pat nogaršot ķengura ga-
ļas steiku.

Ar ļoti sekmīgo apmeklējumu ap-
mierināts var būt ne tikai vēstnieks 
pats un vietējā latviešu sabiedrība, bet 
arī dzimtene Latvija, jo padarīts un 
panākts tika daudz lietderīgā: iespējas 
nākotnes tirdznieciskiem un sadarbī-
bas laukiem, ieskats pasaules mēro-
ga tūrisma organizēšanā un vietējās 
latviešu kopības iedvesmošana. Būtu 
jauki, ja šādus apmeklējumus varētu 
biežāk atkārtot.

Aleksandrs Gārša
Laikrakstam „Latvietis“

Vēstnieka vizīte Kērnsā
Latvijas vēstnieks apmeklē Rīgas māsas pilsētā

Pirmā rindā no kreisās: Zita Krūmiņa, Antra Silova, And-
ris Teikmanis, Anžela Maltbija, Nora Tomina. Otrā rindā:
Andrejs Krūmiņš, Peter Hokrofts (Howcroft), Ilze Bikiņa 
Daina Kotova (Kotow), Sim Heivuda (Hayward), Sandra 
Hokrofta (Howcroft), Maksis Bikiņš.

Skaista diena Latviešu Ciema dzīvē Melburnā
Patīkamā diena sākās ar izbraukumu uz netālo parku

Dienu sākot, mākoņi pa pusei aizse-
dza sauli, lai mums nebūtu pārāk silti. 
Šogad ir skaists pavasaris. Parks ir plašs 
ar lieliem retiem kokiem, iekārtotām at-
pūtas vietām ar soliem un galdiem un 
ēdienu gatavošanas iespējām. Parasti 
daudz cilvēku apmeklē šo skaisto vietu, 
lai varētu atpūtināt acis un prātus.

Laimīgā kārtā šoreiz parks nebija 
pārāk pilns, un mums bija iespēja izman-
tot visas parka ierīces. Mūsējo čaklās 

rokas bija mums sagatavojušas garšīgas 
pusdienas. Jau pa gabalu varēja sasmar-
žot uz lauku pavarda cepto, kur nu vēl 
salātu dažādība! Netrūka arī garšīgās 
kūkas un siltie dzērieni – kafija un tēja. 
Kad visiem bija vēderiņi pilni, varēja iet 
apskatīt ezeru. Tur mūs sagaidīja skais-
tas pīlītes un ūdens vistiņas. Ezeriņš bija 
plašs, mierīgs, ar skaisti apaugušu sali-
ņu, un apbrīnas un uzslavas vērts. Visa 
pļava bija vienos ziedos – dzelteni un 

balti ziediņi, kas pa gabalu izskatījās kā 
sniega lauks. Bija arī koku šķirņu dažā-
dība. Jādomā, – cik daba gan ir gudra. 
Cilvēki strādā, lai 3 stāvu ēkai piegādātu 
ūdeni augšējam stāvam, gudrām galvām 
ir jārēķina un jāpiestrādā, lai būtu labs 
gala rezultāts. Dabā koki paši ar sevi 
tiek galā un nosūta mitrumu uz visaugs-
tāko galotni. Koks pats zina, cik augstu 

Dzeja
Veltījums Melburnas makšķernieki klubam „Āķis“

Sieva vīram saka strupi:
„Aizbrauksim uz Tarvin’s upi.
Diezgan esi mājās sēdējs,
Pie televīzijas kastes dēdējs.
Laiks ir baudīt skaisto dabu,
Tas tev ar nāks tik par labu!“
Domāts, darīts. Ko lai dara,
Sievai ir tā lielā vara.
Meklē visus savus rīkus,
Tievus, garus, mazus, sīkus.
Sieva smērē sviestamaizes,
Laiks tiks pavadīts bez raizes.

Un, lai justos īsti labi,
Vīrs pa kluso paņem šņabi.
Nonākuši upes malā,
Pārsteigumu tur bez gala:
Koku zaros putni klaigā,
Upē zuši, vēži staigā,
Jāatrisina nu mīklu:
Kur mest makšķeres, kur tīklu.
Beidzot viss ir kārtots labi,
Nu var atpūsties tie abi.
Sēž un gaida... Nekā nava...
Upei taču liela slava!

Iet un skatās, kārtus tausta,
Beidzot vienā vietā rausta!
Tūlīt uzlabo tiem omu,
Steidz vilkt ārā savu lomu.
Taču īss ir viņiem prieks:
Āķa galā tik tāds nieks.
Sieva lēnām pasaka:
„Ir tik kaķim asaka...“

Vikbens
Laikrakstam „Latvietis“
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Latvijas goda konsuls Jaundienvi-
dvelsā Aldis Jānis Birzulis bija sarīko-
jis plašu un dažādu programmu Latvijas 
vēstniekam Austrālijā un Jaunzēlandē 
Andrim Teikmanim viņa vizītes laikā 
Sidnejā. Bija dažādas tikšanās ar val-
dības pārstāvjiem, referāti, pārrunas, 
intervijas gan presē, gan radio. Kad 
Andris Teikmanis tikās ar Austrālijas 
Latviešu 55. Kultūras dienu (AL55.KD) 
Rīcības komitejas priekšsēdi Jāni Čeči-
ņu, viņš ar smaidu pieņēma suvenīrus – 
KD krekliņus, bet ar nožēlu paziņoja, 
ka nevarēs apmeklēt KD, jo ieplānotais 
budžets paredz tikai vienu ceļojumu uz 
Austrāliju, un Ziemassvētku laikā nav 
iespēju tikties ar austrāliešu politiķiem, 
kas ir nepieciešams dialoga veicināša-
nai ar Austrāliju.

Vēstnieks Andris Teikmanis uz-
skata, ka viņam kā vēstniekam ir divi 
galvenie uzdevumi.

Vispirms – uzturēt saites ar Austrā-
lijas un Jaunzēlandes valdībām. Vēst-
nieks savas vizītes laikā grib pārrunāt 
divpusējos jautājumus. Pašreiz ļoti 
svarīgs ir drošības jautājums, piemē-
ram, situācija Ukrainā, Afganistānā, 
Tuvējos austrumos, kur iesaistīta gan 
Austrālija, gan Jaunzēlande. Vēstnieks 
stāsta par labu sadarbību ar Austrālijas 
vēstnieku Latvijā, kurš dzīvo Stokhol-
mā. Šajās dienās arī akreditēts jaunais 
Jaunzēlandes vēstnieks Latvijā.

Par savu ļoti svarīgu uzdevumu 
A. Teikmanis uzskata informēt Aus-
trālijas valdības pārstāvjus par Latvijas 
prezidentūru Eiropas Savienībā 2015. g. 
pirmajā pusgadā. Savu nākošo vizīti 
A. Teikmanis iecerējis Latvijas prezi-
dentūras laikā. Viņš uzskata šo notiku-
mu par ļoti svarīgu, jo šī ir unikāla iespē-
ja, uzsver vēstnieks, jo nākošā Latvijas 
prezidentūra būs tikai pēc 15 gadiem. 
Vēstnieks uzsver: „Prezidējošās zemes 
statuss katrā ziņā dod iespēju Latvijai 
parādīties daudz redzamāk uz pasaules 
kartes.“ A. Teikmanis paskaidro: „Mans 
uzdevums izcelt Latvijas vārdu diplo-
mātiska laukā pasaulē, un Latvijas prezi-
dentūra dod ļoti labu iespēju to izdarīt.“

Kā otru zīmīgāko uzdevumu vēst-
nieks uzskata saites uzturēšanu ar Lat-
vijas kopienu Austrālijā un Jaunzēlan-
dē. A. Teikmanis grib un cenšas tikties 
ar latviešiem, grib noskaidrot viņu in-
tereses un kādi ir īpaši jautājumi, ko 
vajadzētu izvērtēt, un ko Austrālijas 
latvieši sagaida no Latvijas valdības, 
un censties, iespēju robežās, atrast vei-
du kā atbalstīt mūsu intereses.

Šoreiz vēstnieks apceļo Austrāli-
jas austrumu krastu: Sidneju, Brisba-
ni, Kērnsu un Kanberu, bet nākošajā 
vizītē vēstnieks apmeklēs Melburnu, 
Adelaidi un Pertu.

Vēstnieks uzsver: „Jo biežāk ap-
meklēju Austrāliju, jo konstatēju, ka 
latvieši visur ir vienādi. Austrālijas 

latvieši ir tieši tādi 
paši mīļi, jauki, da-
žādi latvieši, kam 
ir gan labās, gan 
pārejās īpašības, 
kam ir ļoti dažādi 
viedokli, kas ir ļoti 
individuāli katrs pa 
sevi, bet tomēr spē-
jīgi atrast kopīgas 
intereses, vienoties 
par kopīgu darbī-
bu. Tur mēs visi 
patiešām esam vie-
nādi visā pasaulē.“

Vēstnieks pa-
skaidroja par Latvijas valdības sadar-
bību ar Austrāliju Ēģiptē apcietinātā 
Austrālijas latvieša – žurnālista Pētera 
Grestes lietā. Latvijas vēstniece Ēģiptē 
vairakkārt tikusies ar Ēģiptes valdības 
pārstāvjiem. Diplomāts cer, ka kopēju 
diplomātisku spiedienu ietvaros Gresti 
drīz atbrīvos.

Bet allaž svarīga ir tautsaimnie-
cība. A. Teikmanis paskaidroja, ka 
jūlijā, Latvijas goda konsulu konfe-
rencē Rīgā bija sarīkots īpašs semi-
nārs Latvijas kompānijām. Šeit savos 
ieteikumos dalījās gan goda konsuli, 
gan arī tie Latvijas kompāniju pārstāv-
ji, kuriem šeit ir tirdzniecības saites. 
Klātesošie dalījās pieredzē, kā jāveido 
tirdzniecības sakari ar Austrāliju, kas 
ir jāņem vērā un arī kas var to veicināt.

Īpaši tika izcelts Rihards Ander-
sons, kurs ir ieguvis ļoti labu pieredzi, 
attīstot sava produkta pārdošanu. Pro-
dukts ir ekoloģiskās piedevas degvie-
lai. Tās ražo Latvijā, tad tās eksportē 
uz Austrāliju. Vēstnieks šeit redz ie-
spēju, un, ja projekts attīstīsies, tad 
eksports uz Austrāliju varētu palieli-
nāties par vairākiem miljoniem.

Latvijas Finieris jau eksportē savu 
produkciju; šai firmai ir ļoti liela piere-
dze produktu eksportā pa visu pasauli.

Vēstnieks saredz arī citas iespējas. 
Šeit piemērs ir gaisa satiksmes līgums. 
Tas varētu būt diezgan veiksmīgs tū-
risma veicināšanā. Pašlaik pamatā 
tūrisma ceļi no Austrālijas uz Eiropu 
ved caur Singapūru vai Bangkoku. Bet 
Latvija varētu attīstīt citus ceļus. Baltic 
Air ir noslēdzis līgumu ar Etihad, tātad 
varētu lidot caur Dubaju. Šis ceļš caur 
Emirātiem uz Rīgu būtu vistiešākais, 
tātad varētu būt tikai viena nolaišanās, 
kas palīdzētu abpusējam tūrismam.

A. Teikmanis uzsvēra, ka jāmeklē 
iespējas. Pašreiz Latvijas eksports uz 
Austrāliju galvenokārt saistās ar aug-
stas vērtības produktiem, piemēram, 
mašīnbūves un dažādas iespējas iz-
strādājumiem ar finieri; būtu jāatrod 
citas un dažādas iespējas.

Kā vienu no saviem uzdevumiem 
Andris Teikmanis redz iespēju attīs-
tīt eksportu. Vēstnieks paskaidro, ka 

iepriekšēja gada Latvijas eksports ir 
bijis, apmēram, 7 milj. eiro. 2014. g. 
pirmajā pusgadā ir bijis pieaugums. 
Teikmanis cer, ka būs lielāks pieau-
gums, skatoties uz Latvijas kompāni-
jām, kuras attīsta tirdzniecības attie-
cības ar Austrāliju. Lielais attālums 
spēlē savu lomu, bet to var pārvarēt, ir 
jāattīsta iespējas un tās jāizmanto.

Vēstnieks doma, ka jāizpēta ie-
spējas apmaiņai izglītībā. Te varbūt 
darbs būtu latviešu centriem Austrāli-
jā. Starp citu, divi austrālieši un viens 
jaunzēlandietis studē Rīgā (var studēt 
angļu valodā). Taču vēstnieks arī uz-
sver, ka nevēlas Latvijas augstskolas 
padarīt par melnu caurumu imigrācijā; 
vajadzētu noskaidrot, vai studentam ir 
vēlme studēt Latvijā. Taču Austrālijas 
studenti ir gaidīti Latvijas augstskolās.

Vēstnieks priecājas, ka Inese Ga-
lante novembrī koncertēs Austrālijā. 
A. Teikmanis uzsver, ka pasaules mē-
rogā Latvija ir neliela valsts, bet mūzi-
kas laukā varam sevi pieskaitīt pie liel-
valstīm. Izcilus pasaules talantus, kas 
uzstājas lielākajos pasaules operas na-
mos, mēs esam spējīgi eksportēt, un to 
mēs arī darām. Priecājamies, kad viņi 
viesojas arī Latvijā. Bet saprotam, ka 
šie lielie mākslinieki pieder pasaulei.

Ir iespējams vairāk veicināt lat-
viešu mūziķu koncertus Austrālijā, un 
te būtu loma latviešu sabiedrībai. Šie 
projekti ir finansiāli diezgan ietilpīgi, 
taču iespējas ir. Ar kopīgiem spēkiem 
varam daudz sasniegt. Vēstnieks uz-
sver: „Esam gatavi atbalstīt, meklēt 
naudu, ja tas ir tā vērts.“

Intervijas beigās vēstnieks teica: 
„Es ļoti augsti vērtēju visu mūsu goda 
konsulu darbu, jo es pat nezinu, kā vis-
pār mūsu attiecības starp Latviju un 
Austrāliju būtu attīstījušās, ja mums ne-
būtu šādu goda konsulu. Viņu galvenais 
izcilais uzdevums ir, ko viņi ar uzcītību 
ir veikuši, ir aizstāvējuši un nodrošinā-
juši Latvijas pilsoņu intereses Austrālijā 
un Jaunzēlandē; tas ko dara visi mūsu 
goda konsuli ir milzīgs darbs – par to vi-
ņiem pienākas milzīgs, milzīgs paldies.“

V. K.
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vēstnieks Austrālijā viesojas Sidnejā
Andris Teikmanis viesojas Sidnejā, Brisbane, Kernsā un Kanberā.

No kreisās: Aldis Birzulis, Vita Kristovska, Latvijas vēst-
nieks Austrālijā Andris Teikmanis, Jānis Čečiņš.
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Esmu Mare  Heimrāte, pašreiz 
studēju pasaules etnogrāfiju jeb an-
tropoloģiju Gētes universitātē Frank-
furtē, Vācijā. Pēc gada plānoju beigt 
studijas un atgriezties Latvijā.

Studiju ietvaros man ir jāveic 
lauka pētījums jeb projekts. Esmu ie-
interesēta migrācijas un latviešu kul-
tūras mantojuma jautājumos un esmu 
iecerējusi pētījumu veikt Austrālijas 
latviešu vidū. Mani interesē kādas 
latviešu tradīcijas tiek saglabātas un 
nodotas nākamajām paaudzēm, kā 
arī Austrālijas latviešu ikdiena. Ļoti 
labprāt piedalītos vietējās aktivitātēs, 
atbalstot izglītības un kultūras jomas. 
Vēlos iegūt pēc iespējas vairāk kva-
litatīvas informācijas par ikdienu un 
sabiedrisko dzīvi, kas, manuprāt, ir ie-
spējams vienīgi esot klātienē un aktīvi 
līdzdarbojoties.

Mana pētījuma tēma ir saistīta ar 
Austrālijas diasporas latviešu jaunat-

ni. Galvenie pētījuma jautājumi: Vai 
Austrālijā dzimušie latvieši vai jaunie-
ši no jauktām ģimenēm runā latviski? 
Vai piedalās latviešu rīkotajās aktivi-
tātēs? Kāda ir viņu motivācija? Kāpēc 
viņiem tas ir svarīgi un vai vispār ir 
svarīgi? Vai viņi uztur kontaktus ar 
Latviju? Vai tā ir viņu pašu iniciatīva?

Etnogrāfijas institūts Frankfurtē ir 
piešķīris man līdzekļus šim projektam 
10 nedēļām (15.11.2014 - 23.01.2015), 
tagad vienīgi atliek meklēt kontaktus 
un morālu atbalstu Austrālijā un Lat-
vijā. Ideālākais variants, protams, būtu 
ne tikai piedalīties latviešu biedrības 
Sidnejā organizētajos pasākumos, 
piem., 55. Kultūras dienās, kā arī An-
nas Ziedares Vasaras Vidusskolā, bet 
arī kādu laiku uzturēties Austrālijas 
latviešu ģimenēs. Pašlaik meklēju ie-
spējas, kā es to varētu realizēt. Varbūt, 
ka Jums ir kādas idejas. Ļoti priecātos 
par Jūsu ieteikumiem! Man būtu sva-

rīgi zināt arī pavisam praktiskas lie-
tas, piem., par sabiedriskā transporta 
cenām un par izdevīgākajiem veidiem 
kā pārvietoties starp pilsētām (projek-
ta plānā šoreiz ir galvenokārt Sidneja, 
Melburna un Adelaide). Ļoti priecātos 
par ziņām no Jums!

Ar sveicieniem,
Mare Heimrāte

eramhei@gmail.com

Pētījums par latviešu diasporas jauniešiem Austrālijā
Kontaktu un morāla atbalsta meklējums

Māra Heimrāte.

Lasītāja vēstule
Kādreiz un tagad

Lasot Svētā Krusta Draudzes vēs-
tis pēdējo numuru, rodas skumīga sa-
jūta. Kas ir noticis ar mūsu draudzi? –

No 550 draudzes locekļiem svēt-
dienās baznīcā nāk caurmērā tikai 20 
locekļi un 90 procentes no draudzes 
locekļiem draudzes dzīvē nepiedalās. 
Kas vainas?

Dzirdu: Ir, kam nepatīk mācītājs, 
kas nācis no Amerikas, ka viņš par 
daudz ar to bībeli! Tagad mācītājs ir no 
Latvijas. Atkal visādas vainas!... Vai 
mūsu pienākums ir tikai mācītāju kri-
tizēt? Kā ar mums pašiem? – Vai mēs 
bez vainām? – Un ja kādam liekas, – 
ka viņš bez vainas, – tad lai to rāda ar 
savu dzīvi, priekšzīmi citiem... „Kas 
citus tiesā, tiesā pats sevi.“ (Rom.2:1) 
Baznīca nav tautas nams, bet Diev-
nams, kur sanākam kopā garīgi stipri-
nāties. Tur mācītājs lasa bībeli un iz-
skaidro to, jo daudzi, kas bībeli nelasa 
un arī neizprot to. Dievnamā nākam 

kopīgi Dievu pielūgt un dalīties garīgā 
izpratnē. Bībelē teikts: „Kur divi vai 
trīs nākuši kopā manā vārdā, tur es 
esmu viņu vidū.“ (Mat.18:20)

Vietējās baznīcas svētdienās pilnas 
ar jauniem, vecākiem un bērniem. Kur 
ir mūsu jaunā paaudze un bērni, ka ne-
redz baznīcā? Bībelē ir teikts: „Prie-
cājies, jaunekli, savā jaunībā, bet pie-
mini arī Dievu.“ (Salamāna mac.11:9)

Ja esi kristietis un sastāvi draudzē, 
tad ir tavs pienākums rūpēties arī par 
savu bērnu garīgo stāvokli, vest bēr-
nus baznīcā un rūpēties, lai viņi mācās 
pazīt Dievu, un draudzei būtu nākotne.

Mūsu tautas nami ir pilni ar jau-
niem un veciem. Tur atliek laiks un ie-
spējas aiziet, bet svētdienās uz baznīcu 
aiziet – nav nedz laika, nedz iespējas...

Pirms 45 gadiem, kad vēl būvēja 
paši sev mājas, strādāja divos darbos, 
audzēja un skoloja savus bērnus, ar 
tukšām kabatām... Tad atlika laiks un 

līdzekļi latviešiem pašiem sev Melbur-
nā uzbūvēt baznīcu, kur svētdienā pēc 
visām ikdienas rūpēm atrada brītiņu 
sanākt kopā, lai pateiktos Dievam par 
doto izturību, un garīgi stiprināties.

Pirms 20 gadiem draudzei bija savs 
koris, čakls dāmu pulciņš. Cepām kū-
kas un maizītes, gādājām sveces un vā-
zītes, ko likt uz galdiem svētdienās pēc 
dievkalpojumiem, lai sanāktu kopā pie 
kafijas un maizītēm. Audzējām savos 
dārzos puķes – orhidejas, lai būtu zie-
di, ko likt uz altāri un arī izrotāt baznī-
cu svētku gadījumos. Visu to darījām 
ar prieku un mīlestību, ziedojot laiku 
un līdzekļus draudzei par labu.

Tagad, kad dzīves apstākļi ir daudz 
labāki un draudzē jau ir 550 draudzes 
locekļi – tik maz kam ir laiks un in-
terese ziedot laiku draudzes darbam 
un līdzekļus baznīcas uzturēšanai. Tai 
draud jau bojā eja!...

A.S.

stāstu par Priecīgām Pēdām no paša 
sākuma – kā pasākums radies, lī-
dzekļu iegāde, par dalībniekiem, kur 
apavus rezursējuši, kam tie pasnieg-
ti un kā. Tas, kas izcēlās visvairāk, 
bija, ka viņi nevēlējās atstāt iespaidu 
kurpju ieguvējiem Latvijā, ka Prie-
cīgas Pēdas organizācija ir ārpus 

Latvijas, labdarības latvieši, kuri at-
brauca izdalīt kurpes un tad pazust. 
Viņi vēlējās pavadīt laiku, runājoties 
un iepazīstoties ar ģimenēm, lai Lat-
vijas latvieši sajūt, ka viņi ir vērtēti 
kā cilvēki.

Ir iespēja, ka šāda veida program-
ma atkal pēc diviem gadiem atkārto-
sies, un liekas, ka Toms vēlētos turpi-
nāt savu saistību ar to. Varbūt ar daudz 
vairāk atbalstītājiem!

Pēc oficiālās daļas Vanadzes pa-
sniedza garšīgas pusdienas.

Jauniešu stāstījums par saviem 
piedzīvojumiem bija pateicība par to, 
ka Melburnas Daugavas Vanagi un 
Vanadzes bija daļēji atbalstījuši viņus 
šajās gaitās. Visi klausītāji bija ļoti ie-
spaidoti par šiem jauniešiem un viņa 
prezentācijas spējām.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunieši viesojas DV mītnē
Turpinājums no 10. lpp.

var augt, lai nenokalstu galotne. Nevie-

nam arhitektam nav jāpiestrādā. Koki 
un krūmi paši atrisina savas problēmas.

Mūsu skaistā diena ir galā, un ir 
jāatgriežas ikdienā. Paldies visām 

čaklām rokām, kas mums šo priecīgo 
dienu sagādāja. Paldies!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Skaista diena Latviešu Ciemā
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1932. pedagoģe, psihoterapeite, sa-
biedriska darbiniece, 3x3 kustības aiz-
sācēja Līga Ruperte.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis
1884. viens no starptautiski zināmā-
kajiem latviešu virsniekiem, latviešu 
strēlnieks, stratēģis, taktiķis, militā-
rais teorētiķis Lkok Voldemārs Ozols.
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1882. Latvijas armijas ģenerālis Lkok 
Mārtiņs Hartmanis. 1940. g. 20. dec. 
apcietināts un izvests, 1941. g. 27. jūli-
jā nogalināts.
1889. pulkvedis Žanis Magnus Jo-
merts (deportēts 1941.g.).

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis
1930. rakstnieks, publicists, ārsts Jānis 
Liepiņš.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds

1929. dibināta studenšu organizācija 
Konkordija Zintiniece.
1944. 2. Pasaules karš: atjaunota dzelz-
ceļa satiksme starp Rīgu un Maskavu.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1899. publicists, Latvijas Sabiedrisko 
lietu ministrs Alfreds Bērziņš.

22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
1929. Austrālijas latviešu sabiedris-
kais darbinieks Aivars Saulītis.
1949. Latvijas sabiedriskais darbinieks 
un politiķis Ojārs Ēriks Kalniņš.

23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida
1374. par Rīgas arhibīskapu kļūst 
Johans IV fon Zintens.

24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Starptautiskā ANO diena
1894. mikrobiologs Egons Dārziņš.
1914. diriģents Arvīds Jansons.

25. oktobris
Beāte, Beatrise

1929. latviešu kinematogrāfiste, mon-
tāžas režisore Ērika Meškovska.

26. oktobris
Amanta, Amanda, Kaiva
1904. gadā Rīgas pilsētā nodots eks-
pluatācijā jaunais dzeramā ūdens vads.

27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
1905. SLT aktrise Alma Saiva.
1939. Lietuvas karaspēks ienāca Viļņā 
saskaņā ar PSRS un Lietuvas līgumu.
1964. Latvijas Nacionālo bruņoto spē-
ku komandieris (2006.–2010.), diplo-
māts ģenerālmajors Juris Maklakovs.

28. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
1709. krievu armija pienāk pie Rīgas 
un sāk pilsētas aplenkšanu.
1909. komponists Ādolfs Skulte.

29. oktobris
Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis, Elva
1964. garīdznieks Austrālijā Rai-
monds Sokolovskis.
2004. Eiropas Savienības valstu vadī-
tāji Romā parakstīja Līgumu par Kon-
stitūciju Eiropai.  ■

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā sieva, māmiņa, māsiņa, vecmāmiņa

MAIJA INĀRA KĻAVIŅA dzim. Ķiploka
dzimusi 1932. g. 29. jūlijā, Rīgā

mirusi 2014. g. 14. oktobrī, Melburnā

Sēro vīrs Pēteris, bērni Pēteris, Anna, 
Edvīns, Pauls, māsa Dace, brālis Ģirts 
un visu viņu ģimenes

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras 
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet. 
Nevajag nopūtu, nevajag asaru! 
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

/Ārija Elksne/

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

EDGARS BRENNERS
dzimis 1922. g. 17. decembrī, Sidgundā, Latvijā

miris 2014. g. 14. oktobrī, Melburnā

Mīļā piemiņā viņu paturēs
sieva Eva, dēli Roberts un Viktors ar ģimenēm:
Lāra, Krišs, Mārtiņš, Sofija, Tomass, Ingrīda, Ben,
Rasma S., Rasma G., Jim un radi Latvijā.Saldu dusu, vieglas smiltis.
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Mēs atkal esam kopā 
Kapusvētkos (teikts Sid-
nejā, Rukvudas kapsētā, 
latviešu nodalījumā), 
kur sanākam un sasa-
dziedam, lai aizmigušie 
viegli dus un dzīvie uz 

mirkli gaitās klus’.
Kapusvētki ir klusuma svētki. 

Klusuma himna. Klusuma brīži. Vai 
dažreiz pasaules trokšņi pieklust 
vai nē, bet – tie ir klusuma momenti 
mūsu apziņā, kad mēs sastopamies 
ar Mūžības realitāti. Tad visas citas 
realitātes pieklust, piestāj, aiztur elpu 
un ieklausās. Klusums kā nekas cits, 
spēj ieklausīties. Un dzirdēt. Jo – lai 
dzirdētu, ir jāieklausās. Un – lai ie-
klausītos, ir jābūt klusumam. Iekšē-
jam klusumam. Tādam, kurā tu sāc 
dzirdēt savu elpu. Elpa – ir Mūžības 
dvesma, kas iedvesta tevī, lai tu būtu 
nepārtrauktā kopsolī ar Mūžību. Jēzus 
dvesa un teica – „ņemiet Svēto Garu. 
Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs 
piedoti, un kam jūs tos paturēsit, tiem 
tie paliks.“ (Jņ.20:23)

Mūžības dvesma iesākas ar klu-
sumu. Iekšēju klusumu, kurā tu gri-
bi tikai divas lietas – Dievu un sevi. 
Dievu – tas ir visu lietu radītāju. Un 
sevi – tas ir cilvēku, kā Viņa radības 
Augstāko atspulgu. Visu cilvēku. Ar 
sevi tu gribi visu sevi. Un visu sevi – 
nozīmē – visu Cilvēci, visus cilvēkus 
uz pasaules. Tu gribi visus cilvēkus 
uz pasaules. Un ne tikai uz šīs Pasau-
les, bet arī Viņpasaulē. Kā Dievs Tas 
Kungs negrib, ka kādi pazustu, tāpat 
tu gribi iemantot visus cilvēkus Tam 
Kungam. Visas tautas, visas zemes 
un visas valstis. Un varbūt, ka ne ti-
kai tos, kas dzīvo uz Zemes, bet arī 
citur Universā. Arī tos tu gribi ieman-
tot Kristum. Jo Kristus ir Kungs pār 
visu Sevi. Mēs sevi īstenojam Kristū. 
Vai ticam Viņam vai nē, vai ko zinām 
par Dieva dāvanu, kas mums Kristū 
atspīdējusi vai nē, un vai pietekam pie 
Viņa vai nē – mēs īstenojam sevi Kri-
stū. Viņš ir dots mums par Pestīšanu 
un glābšanu un Viņa asinīs mums ir 
dota grēku piedošana un taisnošana 
un attaisnošana Laiku beigās. Pilnī-
gā piedošana un pilnīgā attaisnošana, 
ko Viņš mums ir sagādājis, Sevi pie-
kārdams pie krusta mūsu vainas dēļ, 
tā mums tiek dota jau šodien un pār 
pārēm laiku beigās. Lai mēs nevai-
nojami un šķīsti varētu stāties Viņa 
priekšā. Bet ticēdami un Viņam pie-
tecēdami, mēs Viņu pagodinām, kas 

ir labi un kā piederas un ir svētīgi, jo 
Viņš jau mūs ir aicinājis vārdā sauk-
dams. Un Viņš dos ticīgajiem baltu 
akmeni un rakstīs uz tā jaunu vārdu, 
ko neviens nezin, kā vien tas, kas to 
dabū. Un Viņš rakstīs arī jaunās pil-
sētas vārdu uz tiem, kas Viņam tic 
un Viņa pavēles tur, lai tiem ir droša 
ieiešana Jaunajā Pilsētā, kura jau pie 
horizonta.

Bet Viņš pats noraugās uz vi-
siem, kādu katrs ir dāvanu saņēmis, 
ar tādu tas lai Viņam kalpo visu 
mūžu. Un neviens lai netiecas pāri 
noliktajam, bet pastāv klusumā un 
pateicībā ar drebēšanu. Viņš jau ne-
prasa no neviena bailes un Viņš ne-
viena nebiedē, bet savus principus 
un savas pavēles Viņš ir atklājis vi-
sai skaidri. Tās mēs gribam turēt un 
tām sekot līdz mūsu mūža galam, kas 
tad ir Viņa rokās un Viņa padomā. 
Savā klusumā mēs Viņa priekšā tad 
ieklausāmies, un mēs ieklausāmies 
tad Viņa paša majestātiskumā. Viņa 
majestātiskumā mēs ieklausāmies, 
un tur ir vārdiņš, kurš skan. Un tas 
ir: Jēzus Kristus. Tas ir vārdiņš, no 
kura Sātans atkāpās. Tas ir vārdiņš, 
no kā visi velni dreb, jo tie to pazīst 
un apliecina, ka Tas ir Tas Kungs, kā 
priekšā visi stāv šeit un tur. Jā, arī 
visi velni tic un dreb. Jo tie arī Viņu 
pazīst kā savu uzvarētāju. Tie saredz 
Viņā elles izpostītāju un visu saval-
dzināto atsvabinātāju. Un tā tie gri-
bēja izpaust Viņa personību to ticīgo 
priekšā, kas bija ar Viņu Palestīnas 
zemē, bet Viņš tiem pavēlēja ciest 
klusu. Arī tiem ir Viņa priekšā jā-
cieš klusu. Jo Viņa priekšā pieklust 
visas pasaules un virspasaules un 
zempasaules un ārpasaules spēki. 
Un visi dod Viņam godu, kas Viņam 
pienākas. Un Viņš jau neviena negrib 
biedināt, bet savas pavēles un savus 
principus ir izpaudis visai skaidri. 
Un Viņš sagaida, ka mēs tās turam. 
Tādējādi mēs kalpojam Viņam, un 
Viņa Valstības nākšanai, kas jau 
nāk un arvien stiprāk iestājas Zemes 
virsū un liek sevi manīt. Un tādējā-
di mēs arī kalpojam saviem brāļiem 
un māsām, caur Viņa klusumu. Jo 
Viņš nebrēca, uz ielām nedzirdēja 
Viņa balsi, un arī pie Krusta staba 
iedams, Viņš neatbildēja saviem zai-
motājiem, bet pastāvēja līdz galam. 
Tā Viņš ir piepildījis savu Misiju, ko 
tikai Viņš vien varēja piepildīt – dēļ 
mums visiem.

Un tādējādi Viņš caur savu klu-

sumu ir svētījis mūsu klusumu, lai 
mēs pastāvam Viņā un ieejam Jaunajā 
Pasaulē, ko Viņš ir mums sagatavo-
jis. Tā jau ir pie horizonta, un Laiku 
maiņa top iezvanīta ar piekto bazūni. 
Tā ir piektā pasaule, kura ir sen pra-
vietota, ko tēvi ir gaidījuši un tautas 
ir izlūgušās. Tas ir Zelta laikmets, 
kurā mēs pakāpeniski ieejam. Tas ir 
Laikmets, kurā klusums runās skaļāk 
par troksni un klusums pastāvēs. Pa-
stāvēs tie, kas ieies klusumā. Pastāvēs 
tie, kas sadzirdēs klusuma balsi. Un 
klusums svētīs ar Viņa Garu. Jo Viņš 
ir klusums un miers. Un Viņa klusu-
mā dzimst jauna kustība. Jo Viņš ir 
arī nebeidzama, bezgalīga dinamika 
un bezgalīga, nepārtraukta kustība 
un Vārda balss, kas dzimst no dziļa 
klusuma. Viņš ir jaunais pārmaiņu 
vējš, kurš jau apņem tautas un zemi. 
Viņš ir smilga, kas lokās, bet nelūzt, 
un Viņš ir arī ozols, kurš stāv varens 
un lielisks. Viņa klusums un miers ir 
mums zem kājām, kā saules spīguļo-
šanās rāma ezera virsmas atspulgā. 
Viņa klusums ir kā čalojošs strautiņš, 
kas apviz mūsu basās kājas, kas ie-
mērktas avota skaidrajā burbuļoša-
nā. Viņa klusums un miers apšļāc ar 
strauta un saldūdens avota šļakatām 
mūsu kājas, kas basas, kā bērnībā 
skrejot, iemērktas sidrabainajā kalnu 
avota lejuptecē. Viņa klusums maigi 
apņem mūsu kāju pēdas, ar dzidro sil-
to avota spirgtumu, kas piepildās ar 
saules stariem, kas vizuļo un draiski 
atspīd no avota dzidrā ūdens virsmas. 
Caurspīdīgais avota ūdens, kas nes 
Viņa klusumu un mieru, un kas iztek 
no Viņa paša klusuma un miera dzī-
vokļiem, tas slacina mūsu kāju pēdas 
un priecē mūsu nogurušos kaulus, 
saites, nervus, muskuļus un ādu. Tā 
Viņš liek sava Vārda spēkam pastā-
vēt, un visos zemes augļos un labībā 
un druvā. Un Viņš sniedz mums bez 
mēra Savu stiprumu, lai mēs droši pa-
stāvam viņā dienā.

Tā mēs dzīvojam un staigājam 
Viņā un Viņam, Tam lielajam avju 
Ganam, kam pieder scepteris un kurš 
valda pār tautām un Universu. Un tā 
mēs staigāsim līdz augšāmcelšanās 
dienai, kad atskanēs septītā bazūne, 
un visi celsies un izies no saviem ka-
piem. Jo arī aizmigušie dzīvo Viņā. 
Tie atpūšas no saviem darbiem un tie 
gatavojas jaunai dienai, kas jau aust. 
Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Kapusvētki – klusuma svētki
Mūžības dvesma iesākas ar klusumu

Kultūras dienu foto izstāde „Dzīvais mirklis“. Aicinām visus latviešu fotogrāfus piedalīties! Godalgas!
Pieteikšanās līdz 30. novembrim. Informācija: www.al55kd.com
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eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. oktobrī.
€1 = 1,44750 AUD
€1 = 0,79000 GBP

€1 = 1,59650 NZD
€1 = 1,27620 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  23.  okt., plkst. 10.00 
LAIMA informācijas sanāksme ALB 
namā. Viesu runātājs stāstīs par vecā-
kiem braucējiem, drošākām mašīnām 
un fizisko sagatavotību un pārbaudi 
vadītājiem. Otrs temats būs par ceļo-
šanas iespējām bez vadītāja tiesībām. 
Kafijas galds un pēc tam pusdienas. 
Pieteikties LAIMA birojā līdz 20. okt.
Piektdien, 24. okt., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Ēdie-
ni un dzērieni par mērenām cenām. 
Ēdiens dabūjams no plkst. 18.00 līdz 
19.30. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 25. okt., plkst. 12.00 Latvie-
šu nama kooperatīva pilnsapulce Tāla-
vas mazā zālē.
Sestdien,  25.  okt., plkst. 13.30 Sa-
biedriskā kluba pilnsapulce Tālavas 
mazā zālē.
Svētdien, 26. okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien,  26.  okt., plkst. 14.00 ALB 
literārā pēcpusdiena ALB namā. 
Dr. Andris Dārziņš saaudīs kopā ne-
parastu, vēsturisku, humoristisku bet 
nopietnu saikni: Rums, vīns un veselī-
ba. Ieeja $5. Vīns un uzkodas.
Svētdien, 26. okt., plkst. 14.00 Dzin-
tara aprūpes mājas (AAC) (58 Avenue 
Road, Paradise) pilnsapulce. Atnāciet 
un noklausaties par AAC darbību 
līdz šim un mūsu mērķiem nākotnē, 
atbilstošiem vadlīnijām no Ageing 
in Place. Balsot pilnsapulcē var tikai 
biedri, lai kļūtu par biedru ir jāsamak-
sā biedru nauda $10.00, ko var nokār-
tot tanī pašā dienā pirms pilnsapulces.
Sestdien, 8. nov., plkst. 14.00 Varoņu 
piemiņas sarīkojums DV namā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  2.  nov., plkst. 11.30 Kapu 
svētki Centennial kapsētā. Dievkalpo-
jums bez dievgalda.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien,  25.  okt., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu rīkotais saiets ar pus-
dienām un loteriju Immanuel baznīcas 
zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 26. okt., plkst. 10.30 Refor-
mācijas Svētku atceres dievkalpojums 
Sv. Pētera austrāliešu draudzē (angļu 
valodā) Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Sestdien,  25.  okt., plkst. 10.00 Daiļ-
amatnieku darbnīcas Latviešu namā.
Sestdien, 25. okt., plkst. 11.00 Māras 
Saulītes Kapsēta fonda pilnsapulce.
Sestdien, 25. okt., plkst. 14.00 Latvie-

šu savstarpējās palīdzības biedrības 
pilnsapulce Latviešu ciemā.
Svētdien,  26.  okt., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības sarīkojumā, 
Melburnas Latviešu nama Mazajā zālē 
Edgara Laķa stāstījums ar filmām Pa-
liekošas sekas Latvijā pēc Padomju 
Savienības okupācijas.
Piektdien, 31. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  1.  nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien,  1.  nov., plkst. 17.00 Ho-
gan Gallery, 310 Smith Street, Col-
lingwood izstādes Urbanity atklāšana; 
Roberta Birzes un Damian Young. 
Damian darbi – street photography un 
abstract; abi mākslinieki lieto filmas. 
Izstāde būs no 1. līdz 16. novembrim; 
galerijas darbu laiks ir pirmd.-piekt-
dien 10AM–6PM, sestdien – 10AM-
5PM, svētdien – 1PM–5PM.
Otrdien, 4. nov., plkst. 13.00 Melbur-
nas Kausa dienas sarīkojums Latviešu 
ciemā.
Svētdien, 9. nov., plkst. 14.00 Lāčplē-
ša dienas atceres sarīkojums DV mīt-
nē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. okt., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums. (Mācītāja Daina Mar-
kovska 200. dievkalpojums Svētā 
Krusta baznīcā!).
Svētdien,  2. nov., plkst. 10.00 Refor-
mācijas dienas dievkalpojums.
Svētdien,  2. nov., plkst. 14.00 Refor-
mācijas dienas dievkalpojums Latvie-
šu namā.
Svētdien, 9. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.

Pertā
Svētdien,  9.  nov., plkst. 13.00 Māra 
Branča 18. novembra svētku runa Lat-
viešu centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 25. okt., plkst. 9.00 Sv. Pāvi-
la draudzes seminārs Latviešu centrā. 
Cilvēks, vīrietis un sieviete, laulība: 
Dieva gudrība un pasaules muļķība! 
Lektors māc. Guntars Baikovs.
Sestdien, 25. okt., plkst. 13.00 semi-
nāra noslēguma dievkalpojums.
Svētdien, 2. nov., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 25. okt., plkst. 14.00 Sidne-
jas kino kluba izrāde Latviešu namā. 
2014. g. Austrālijas poļu režisores do-
kumentālā filma par Otrās pasaules 
kara bēgļu gaitām: Reiz mana māte. 
Angļu valodā bez subtitriem. Tikšanās 
ar filmas režisori Sophia Turkiewicz 
un producentu Rod Freeman pēc izrā-
des.

 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
pankūkas un Ojāra Grestes stāstījums 
par savu ceļojumu uz Ēģiptu un tik-
šanos ar apcietināto žurnālistu Pēteri 
Gresti.
Svētdien, 2. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 26. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Zviedrijā
Sestdien,  1.  nov., plkst. 13.00 Atzī-
mējot 70 gadus kopš baltiešu bēgļi 
ieradās Zviedrijā, ielūdzam jūs uz 
Latvijas okupācijas muzeja vēstur-
nieka Dr.hist. Ulda Neiburga referātu 
1944. gada notikumi Latvijā un Zvied-
rijā Latvijas vēstniecības telpās Oden-
gatan 5, Stokholmā. Pēc referāta būs 
arī iespēja uzstādīt jautājumus nesen 
ieceltajam VDK darbības izvērtēšanas 
komisijas vadītājam Dr.hist. Kārlim 
Kangerim par šīs komisijas paredzē-
to darbu. Grāmatu galdā būs pērkama 
Ulda Neiburga Dievs, Tava zeme deg! 
Latvijas Otrā pasaules kara stāsti.

Latvijā
Līdz  27.    okt. Latvijas Universitātes 
galvenās ēkas pagalmā (Raiņa bulvārī 
19, Rīga) būs skatāms studijā URGA 
tapušais Rīga 2014 darbs Kur ir mūsu 
mīļais zinātnieks?. Ikviens interesents 
aicināts ienākt instalācijas telpā, lai 
noskaidrotu, kur pazuda zinātnieks 
un vai viņam izdevās izglābt latviešu 
tautumeitu.
Sestdien,  8.  nov., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.  ■


