
NATO militārās 
klātbūtnes un reaģēša-
nas spēju palielināšana 
mūsu reģionā ir atbilde 
uz sarežģīto drošības si-

tuāciju pēc Krievijas agresijas Ukrai-
nā, tāpēc jāturpina neatlaidīgs darbs, 
lai īstenotu Velsas samitā pieņemtos 
lēmumus kolektīvās aizsardzības no-
stiprināšanai jaunajā drošības situāci-
jā. To trešdien, 4. novembrī, uzrunājot 
NATO Centrāleiropas un Austrumei-
ropas reģionālā samita dalībniekus 
Bukarestē, uzsvēra Latvijas prezi-
dents Raimonds Vējonis. Viņš pauda 
pārliecību, ka par galveno jautājumu, 
aktivizējot sadarbību ar sabiedrota-
jiem, jākļūst atturēšanai no iespējamas 
agresijas un ciešākai sadarbībai ar tu-
vākajiem NATO partneriem reģionā – 
Somiju un Zviedriju.

„Drošības situācija reģionā ir 

sarežģījusies, un redzam, ka šī aina 
nemainīsies pārskatāmā nākotnē, tā-
pēc drošība mūsu reģionā jāstiprina 
ilgtermiņā un kopīgi jāstrādā, lai nā-
kamā gada Varšavas samitā pieņemtu 
atbilstošus lēmumus par tālāku NATO 
stiprināšanu,“ sacīja Raimonds Vējo-
nis. Valsts prezidents arī izteica gan-
darījumu par alianses īstenotajiem 
drošības pastiprināšanas pasākumiem 
un apliecināja Latvijas apņemšanos 
palielināt mūsu valsts aizsardzības 
spējas, rūpējoties gan par savu drošī-
bu, gan uzņemoties kolektīvās aizsar-
dzības saistības.

Uz samitu pulcējušies deviņu 
Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstu – Bulgārijas, Čehijas, Igaunija, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, 
Slovākijas un Ungārijas – vadītāji, kuri 
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Izveido Simtgades padomi
Piedalās bijušie Valsts prezidenti

Lai mērķtiecīgi vir-
zītu Latviju ceļā uz tās 
simtgadi, pirmdien, 
9. novembrī, Valsts 
prezidents Raimonds 

Vējonis izveidojis Simtgades padomi. 
Tajā ietilpst bijušie Latvijas Valsts pre-
zidenti – Guntis Ulmanis, Vaira Vī-
ķe-Freiberga, Valdis Zatlers, Andris 
Bērziņš – , kā arī Saeimas priekšsēdē-

tāja Ināra Mūrniece, Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma un kultūras 
ministre Dace Melbārde. Visi tikšanās 
dalībnieki bija vienisprātis, ka šajos 
svētkos jābūt iesaistītiem gan Latvijas 
iedzīvotājiem, gan tautiešiem ārvalstīs, 
turklāt jāizmanto iespēja visai pasaulei 
atgādināt par mūsu valsti un tautu.

„Valsts dibināšanas svinības vairā-
ku gadu garumā ir unikāls un krāšņs 

notikums, kas atgādinās par 1918. gada 
18. novembrī liktajām pamatvērtībām, 
tālo ceļu uz Latvijas neatkarību un ie-
zīmēs valsts nākotnes vīziju. Tāpēc jo 
īpaši svarīgi šajos svētkos ir apzināties, 
ka cilvēki ir Latvijas lielākā vērtība un 
ka tikai viņu iesaistīšana svētku rīko-
šanā un svinēšanā spēs nodrošināt, ka 
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Rīgas Brāļu kapi 
Lāčplēša dienā 2014. gadā.FO
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patreizējā darbība liek domāt, ka Tālava 
vēl vairākus gadus būs vieta, kur Ade-
laides latvieši var īsti justies kā mājās!

Rudīte Bērziņa
Latviešu kooperatīva un 

Sabiedriskā kluba sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu 
nama Tālava Koopera-
tīva pilnsapulce notika 
š.g. 31. oktobrī ar 31 
dalībnieku. Kooperatī-
va priekšsēdis pastāstīja 
par pēdējā gada darbību, 

papildinot stāstīto ar informāciju un fo-
togrāfijām uz ekrāna. Izdevumi pēdējā 
gadā pārsniedz ienākumus no zāles 
izīrēšanas, bet rezerves kapitāls sedz 
zaudējumu un nākotnes finansiālais 
stāvoklis nav draudošs. Kaut Tālava ir 
ilgus gadus bijusi centrs Adelaides lat-
viešu sabiedrībai, tā tagad mazāk lieto 
namu. Tomēr jaunā paaudze to regulāri 
apmeklē skolas vajadzībām un tautas 
deju kopas mēģinājumiem un Vasaras 
vidusskolai. Šī gada beigās Jaunatnes 
dienas galvenokārt risināsies ap Tāla-
vu. Valde un pārvaldnieks cenšas pa-
plašināt iespējamo īrnieku loku ārpus 
latviešu sabiedrības. Gada sākumā 
talkā tika paveikti vairāki nepiecieša-
mi darbiņi, lai uzpost namu. Lielākais 
pasākums pēdējā darbības gadā bija 
Tālavas dubltjubileja: vecam namam 
60 gadi un lielajai zālei – 50. Svinības 
augusta mēnesī bija ļoti sekmīgas.

61% kooperatīva pajas pieder lat-
viešu organizācijām. Gada tecēju-
mā priekšsēdis noturēja pārrunas ar 
lielākām organizācijām un Latviešu 
skolu par nama turpmāko darbību, un 
aicināja pārstāvjus piedalīties valdes 
sēdēs, lai iepazītos tuvāk ar nama dar-
bību. Šī gada sākumā vietējā pašval-
dība veica ugunsdrošības pārbaudi un 
uzstādīja vairākas prasības, lai pada-
rītu Tālavu drošāku lietotājiem. Valde 
pakāpeniski kārto vajadzīgās maiņas. 
Izdevumi būs prāvi, bet neizbēgami. 
Priekšsēdis izteica lielu pateicību vi-
siem, kuri saziedoja turpat $20 000 
jauna jumta fondam. Namam ir jauns 
pārvaldnieks – Matīss Reinhards no 
Anglijas. Matīss ir iejuties Adelaides 
latviešu sabiedrībā un ir pazīstams kā 
viens no grupas Četri kaķēni.

Līdz ar šo pilnsapulci kooperatīva 
valdē ir vairākas maiņas. No direk-
tora amatiem aiziet ilggadīgie darbi-
nieki Ints Puķītis un Inta Rumpe. 
Priekšsēdis patiecās abiem par lielo un 
neatlaidīgo darbu, kuru abi ir veikuši 
nama labā. Ievēlēti 
trīs jauni direkto-
ri: Daina Bērzi-
ņa, Imants Did-
richsons un Varis 
Līdums. Valdē 
paliek bijušie di-
rektori Rudīte 
Bērziņa, Andris 
Jaudzems, Valdis 
Jaudzems un Ju-
ris Skābe. Jauna-
jiem direktoriem 
ir ļoti piemērotas 

profesionālas kvalifikācijas un piere-
dze valdes darbībai, un Imantam un 
Varim bērni apmeklē latviešu skolu. 
Iecerētā paaudžu maiņa valdes sastā-
vā ir iesākusies, dodot cerību, ka nama 
darbība būs piemērota mūsu latviešu 
sabiedrības mainīgajām vajadzībām. 

Tā pilnsapulce beidzās ar pozitīvu 
noskaņu. Dalībnieki devās uz Tāla-
vas kafejnīcu, kur Sabiedriskais klubs 
gādāja par uzkodām un atspirdzinā-
jumiem. Sekoja Sabiedriskā kluba 
pilnsapulce, kuru arī novadīja Andis 
Bērziņš, priekšsēža Inta Puķīša prom-
būtnē. Valdes sastāvs paliek tāds pats, 
atskaitot Ingu Pērkons-Grauzi, kura 
izbeidz ilggadīgo darbību kafejnīcā, jo 
ir uzsākusi savu uzņēmumu Latvian 
Lunchroom Adelaides centrālajā tirgū. 
Sabiedriskais klubs ir sekmīgi turpinā-
jis savu galveno darbību, kas ir atbildī-
ba par kafejnīcas darbību sestdienas rī-
tos un katra mēneša pēdējā piektdienā, 
kad notiek Laimīgā stunda. Pēdējā dar-
bības gadā Klubs izsludināja logo kon-
kursu, un tagad ir jauns un ļoti piemē-
rots logo ar virsrakstu Jūties kā mājās, 
kuru iesniedza Ilze Strautiņa-Kūmba 
(Coombe). Klubs ir ilgus gadus atbalstī-
jis nama kooperatīva darbību un pēdējā 
gadā noziedoja $2 500 Tālavas jaunā 
jumta fondam. Kooperatīva un Kluba 
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„Tālavas“ valdē paaudžu maiņa
Pilnsapulce beidzās ar pozitīvu noskaņu

Sabiedriskā kluba valde. No kreisas:  Irēne Baivotersa 
(Bywaters), Rudīte Bērziņa, Andis Bērziņš, Ināra Straz-
da. Trūkst priekšsēdis Ints Puķītis.

Kooperatīva valde. Sēž no kreisas: Daina Bērziņa, Andis Bērziņš (priekšsēdis), 
Rudīte Bērziņa. Stāv: Andris Jaud zems, Varis Līdums, Valdis Jaudzems, Juris 
Skābe. Trūkst: Imants Didrichsons.
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Redakcijā
Čuguna Bobis, jeb 

angliski Pig-iron Bob – 
tādu īpatnēju iesauka 
1939. gadā ieguva ilgga-
dējais Austrālijas minis-
tru prezidents Roberts 
Menzijs (Robert Men-

zies). Port Kembla ostas darbinieki 
1938. gada beigās atteicās kuģī Dalfram 
iekraut čuguna lietņus, kuri bija vedami 
uz Japānu, jo baidījās, ka čugunu pār-
vērtīs ieročos, kurus japāņi tai laikā jau 
brutāli lietoja pret Ķīnu, un pēc neilga 
laika, iespējams, lietos arī pret Austrā-
liju. Menzijs kā Austrālijas ģenerālpro-
kurors un industriju ministrs vērsās pret 
streikojošiem ostas darbiniekiem. Kāda 
sieviete sapulcē viņu nosauca par Čugu-
na Bobi, un šī iesauka pavadīja Menziju 
visu mūžu. Iznākums – čuguna lietņus 
nesūtīju uz Japānu, un kādus 3 gadus 
vēlāk Japāna uzbruka Austrālijai.

Krievijas akciju sabiedrība Suhoi 
ražo dažādas lidmašīnas – iznīcinātājus, 
bumbvedējus un arī pasažieru lidmašīnu 
Superjet 100. Šī firma ir daļa no Apvieno-
tās lidmašīnu korporācijas, kura ir izvir-
zīta kā „nacionāls čempions“ –jēdziens, 
ko Vladimirs Putins savā 1997. gada 
disertācijā definēja kā uzņēmumu, kura 
uzdevums ir ne tikai pelnīt naudu, bet arī 
veicināt Krievijas nacionālās intereses.

Ņemot vērā Krievijas agresiju tās 
kaimiņzemēs, kā arī dažu tās ievēlēto 
pārstāvju nemitīgos draudus pret Bal-
tijas valstīm, ir saprotams, ka Latvija 
neveicinās Krievijas militāro rūpnie-
cību, iegādājoties lidmašīnas no Suhoi 
firmas. Kas zin, cik ātri tāds ieguldī-
jums varētu mums atspēlēties?

Tomēr, lasot ziņojumus presē, var 
secināt, ka tieši šāds darījums tikšot 
apstiprināts. Latvijas nacionālā lidfir-
ma airBaltic ir tik dziļā finansiālā krī-
zē, ka valsts izmisīgi meklē investoru, 
un liekas, ka nacionālie drošības ap-
svērumi paliek otrajā plāksnē.

Esot paredzēts slēgt līgumu ar fir-
mas Suhoj pārstāvi, Vācijas investoru 
Ralfu Dīteru Montāgu-Girmesu. Kaut 
arī Montāga-Girmesa nodibinātā SIA 
pamatkapitāls esot tikai 25 000 eiro, 
viņš ir gatavs airBaltic ieguldīt 52 mil-
jonus eiro „savus personiskos un ģime-
nes finanšu līdzekļus“. Par to viņam pa-
redzētas 20% no airBaltic akcijām un 
dažādas sevišķas un veto tiesības, sais-
tītas arī ar iegādājamo lidmašīnu izvēli.

Cik atceros, ļoti līdzīgi apgalvoju-
mi par finansējuma avotu bija pirms 
nedaudz gadiem, kad laikraksts Diena 
tika pārdots investoram ar „personis-
kiem un ģimenes finanšu līdzekļiem“. 
airBaltic gadījumā ka īstais finansētājs 
tiek minēta Krievijas Vņešekonom-
bank, kura ir ASV un Eiropas Savie-
nības sankciju sarakstā.

Kurš būs Latvijas Čuguna Boba 
analogs?

GN

Valsts Svētku atzīmēšana
Melburnā 2015. gadā

Trešdien, 18. novembrī, plkst. 8.30
Melburnas Latviešu ciemā, 60 Fraser Crescent, Wantirna South
Karoga uzvilkšana, svētbrīdis, uzrunas, deklamācijas un šampanieša brokastis 
ar dziedāšanu.

Trešdien, 18. novembrī, plkst. 19.00
Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills
Dievkalpojums, apsveikumi Valsts svētkos un priekšnesumi. 
Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē – šampanietis un uzkodas.

Sestdien, 21. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 18.00
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood

Valsts svētki dienas garumā!
Plkst. 10.00 – 18.00 kafejnīca «Rīga» (pusdienas no 12:00 – 14:00)
Plkst. 11.00 – 17:00 tirdziņš Nama foajē (ar pārtraukumu pa akta laiku)

Plkst. 14.00 Valsts svētku akts

Svētku viesis – Pēteris Kārlis Elferts 

Latvijas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos

Piedalās MLB Daugavas skolas skolnieki, skauti un gaidas, MLV audzēkņi, koris 
«Daina» un mūziķi Laila Grosa, Kristīne Elberta, Lija Andersone, Ivars Štubis, 
Kaspars Švolmanis, Tomas Kalējs un Kārla Jaudzema.

Pēc sarīkojuma tikšanās ar svētku viesi Pēteri Kārli Elfertu Lielajā zālē.

Svētku dalībnieki aicināti visos sarīkojumos ierasties tautas tērpos.

pieņēma Bukarestes deklarāciju Joint 
Declaration On Allied Solidarity and 
Shared Responsibility. Tajā uzsvēr-
ta nepieciešamība īstenot kolektīvās 
aizsardzības nostiprināšanas pasāku-
mus, apliecinot alianses saliedētību un 
gatavību nepieciešamības gadījumā 
rūpēties par visu alianses dalībvalstu 
drošību, t.sk., sadarbojoties kiberaiz-
sardzībā, enerģijas drošības jautāju-
mos un stratēģiskās komunikācijas 
jomā.

Rumānijas prezidents Klauss Ver-
ners Johanniss, kurš kopā ar Polijas 
prezidentu Andžeju Dudu ir šīs sa-
nāksmes rīkotājs, uzrunā akcentēja, ka 
drošības izaicinājumi Baltijas un Mel-
nās jūras reģionā prasa lielāku atbildī-
bu no valstīm, koordinējot savu rīcību 
un rīkojoties vienoti. „Esmu pārlie-

cināts, ka šīsdienas konsultācijas pa-
līdzēs darīt visu aliansi spēcīgāku un 
labāk sagatavotu drošības riskiem gan 
no austrumiem, gan no dienvidiem, un 
transatlantisko saišu spēcināšana ir 
nozīmīgs ieguldījums globālās drošī-
bas veicināšanā,“ norādīja Rumānijas 
prezidents.

NATO Centrāleiropas un Austru-
meiropas reģionālā samita formātā 
valstis tiekas kopš 2011. gada un ap-
mainās ar viedokļiem par aktuālajiem 
jautājumiem drošības politikā. Šajā 
tikšanās reizē plašāk apspriesti reģio-
nālās drošības jautājumi, konsultējo-
ties pirms nākamā gada jūlijā gaidāmā 
NATO samita Varšavā.

Iepriekšējā šāda formāta sanāksme 
notika 2014. gada jūnijā pirms NATO 
Velsas samita.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Bukarestes samits
Turpinājums no 1. lpp.
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Siltā, saulainā svētdienas, 25. ok-
tobra, pēcpusdienā Sidnejas Latviešu 
vīru kora uzticīga un atsaucīgā publi-
ka bija atkal sanākusi kuplā skaitā – ap 
200 cilvēki, lai klausītos krāšņās vīru 
balsis dziesmu pēcpusdienā.

Jau nama Baltajā zālē ieejot, bija 
dzirdama ļaužu čalošana, un smaržoja 
karstvīns, kāposti un desas. Kora goda 
biedres – Māra Timmermane, Ārija 
Zodiņa un Rita Plikša bija sagatavo-
jušas bagāti klātus galdus. Netrūka ne 
ēdienu, ne dzērienu.

Vīru kora ilggadīgā diriģente Dai-
na Jaunbērziņa, kura kori vada jau 35 
gadus, sirsnīgi sveica klātesošos. Bija 
ieradušies arī ciemiņi no Adelaides, 
Melburnas, Londonas un pat no Lat-
vijas! Koristi un publika tālos viesus 
sveicināja ar aplausiem.

Pēcpusdienas nosaukums un diri-
ģentes izvēlētā programma tieši saistī-
jās ar dziesmu un dziedāšanu. Dzirdē-
jām Valda Zilvera Dziesma dziesmai, 
Baumaņu Kārļa Latviski lai atskan 
dziesmas, Riharda Skultes Še dziedā-
ju, gavilēju un Jura Vaivoda apdarē 
Vai tādēļ nedziedāju? 

Programmu iesāka ar Edgara Ra-
čevska Dzīvā dziesma, ko komponists 
veltīja Sidnejas Latviešu vīru korim tā 
50 gadu jubilejā.

Dzirdējām arī pirmatskaņojumus. 
Sidnejas mūziķa Imanta Līča kom-
pozīcijas Mežezers un Vasara, kā arī 
Gundegas Zariņas Zaļā krūze. Klausī-
jāmies arī Ivara Štubja aranžēto tautas 
dziesmu Cīrulīti, mazputniņ!

Trīs dziesmas braši nodziedāja 
jauno vīru ansamblis. Šo ansambli ne 
tikai vadīja, bet arī akordeonu spēlējot 
pavadīja Ivars Štubis.

Netrūka solo dziedājumu un due-
tu, kurus skanīgi veica Oskars Štubis, 
Toms Mačēns, Ivars Štubis, Roberts 
Lucis un Jānis Lucis. Kā jau daudzos 
iepriekšējos koncertos, kori māks-
linieciski pavadīja pianiste Ingrīda 
Šakurova un vijolniece Daina Kai-
na.

Klausītājiem pašiem arī bija iz-
devība padziedāt, – kopdziesmas 
ar akordeoniem veiksmīgi novadot 
Ivaram Štubim un Indulim Krādzi-
ņam. Starp klātesošajiem bija arī ju-
bilāre – Anna Mačēna, atbraukusi no 
Londonas, svinēja savu dzimšanas 
dienu ģimenes un draugu vidū. Viņu 
sveicot, visi nodziedāja Daudz baltu 
dieniņu.

Korī pašlaik dzied 33 vīri, un ap-
mēram puse kora ir rados ar vienu vai 
vairākiem citiem koristiem! Dzied 
tēvi, dēli, brāļi, brālēni, onkuļi un zno-
ti. Varena kora ģimene!

Publika bija atsaucīga, ar sajūsmu 
dzīvoja dziesmām līdzi un pat piepra-
sīja, lai dažas dziesmas atkārto.

Bet pie visiem lielajiem priekiem 

bija arī skumjas. 
Diriģente uzru-
nāja koristus un 
klausītājus, pa-
stāstot, ka kora 
jaunais, talan-
tīgais diriģents 
Ivars Štubis visā 
drīzumā pārcel-
sies uz dzīvi Mel-
burnā. Liels iegu-
vums Melburnai, 
liels zaudējums 
Sidnejai!

Citēju daļu no 
diriģentes atvadu 
vārdiem: „Ivars ir 
korī darbojies un 
bijis svarīga sa-
stāvdaļa kā dzie-
dātājs, ansambļa 
vadītājs un pēdē-
jos gados uzsācis 
diriģēšanas gai-
tas. Mums visiem ir bijusi tā privilēģi-
ja ar viņu kopā strādāt un ar lepnumu 
vērot viņa daudzos panākumus. Kā jūs 
šodien redziet, Ivars ir ļoti progresējis 
un sekmīgi turpinājis augt un veidot 
savu diriģēšanas stilu un mākslu. Iva-
ram ir liela cieņa pret latvju dziesmu 
un tās spēku, un mēs zinām, ka viņš 
turpinās savu iesākto ceļu – kopt mūsu 
skaistās latvju dziesmas, vienalga 
kurā pilsētā viņš atrodas.“

Diriģente pasniedza kora vārdā 
Ivaram naudas velti un atspirdzinā-
jumu. Un no sevis diriģente dāvināja 
Austrālijas iedzimto bumerangu, ce-
rībā, ka Ivars kādreiz atgriezīsies. To 
esot jāsviež PIRMS viņš dodas prom 
no Sidnejas uz Melburnu!

Ivars sirsnīgi pateicās Dainai par 
doto iespēju diriģēt un mācīties par 
latvju mūziku, teikdams ka pats arī 
iemācījās kaut ko par sevi! Viņš patei-
cās arī kora priekšniekam un visiem 
koristiem par sadarbību un draudzību. 
Koris savukārt nodziedāja Ivaram tra-
dicionālo kora apsveikuma dziesmu 
Lai dzīvo!

Diriģente pateicās priekšniekam, 
valdei, kora goda biedrēm, koristiem 
un visiem, kas pielika roku sarīkoju-
ma īstenošanai un aicināja visus ap-
meklēt kora 60 gadu jubilejas koncertu 
2016. gadā 6. novembrī, kur piedalī-
sies arī Ivars Štubis gan kā dziedātājs, 
gan diriģents.

Pēcpusdienu noslēdza ar kop-
dziesmu Bēdu manu lielo bēdu. Klau-
sītāji bija paēduši, padzēruši, izrunā-
jušies un izbaudījuši skaistu dziesmu 
pēcpusdienu. Sidnejas Latviešu vīru 
koris gadu tecējuma ir izaudzis par 
saliedētu, spēcīgu vienību, kas ir 
spējusi piesaistīt jaunus dziedātājus, 
turpinājusi sniegt augstas kvalitātes 
sarīkojumus un piepildīt Nama zāli 
gadu no gada, sagādājot klausītājiem 
un paši sev lielu prieku! Šo prieku 
varēja redzēt uz koristu, diriģentu un 
klausītāju sejām.

Paldies diriģentiem un koristiem, 
un uz redzēšanos kora 60 gadu jubile-
jā. Lai dziesma dzīvo!

Iveta Rone
Laikrakstam „Latvietis“

„Dziesma dzīvo!“
Sidnejas Latviešu vīru kora dziesmu pēcpusdiena

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģentu Ivaru Štubi.
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No kreisās: Kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente 
Daina Jaunbērziņa, diriģents Ivars Štubis un kora priekš-
nieks Gunārs Zodiņš. (Koris uzdāvināja Ivaram bumeran-
gu, ka atgādinājumu atgriezties uz Sidneju).
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Latvieši savus aizgā-
jējus jau no senseniem 
laikiem atceras un go-
dina. Šodien Austrālijas 
kapsētās guļ jau vairā-
kas latviešu paaudzes, 
un sarūk to apkopēju 
un godinātāju pulks. 

Līdz šim Kvīnslandes Latviešu ev. lut. 
draudze kapusvētkus Brisbanē parasti 
atzīmēja ar dievkalpojumu Hemman-
tas kapu kapličā, bet šogad, svētdien, 
18. oktobrī, Hemmantas kapsētā no-
lēmām rīkot svētkus, pieminot visus 
mūsu latviešu izcelsmes aizgājējus.

Lai to paveiktu, bija jāsakopo ziņas 
no vairākiem avotiem. Milzīgs paldies 
Andrejam Oliņam un Arnim Siks-
nam par lielo darbu, savācot informā-
ciju par Brisbanē mirušajiem latvie-
šiem. Ir apzināti ap 540 mirušo vārdi. 
Lielāka daļa dus Hemmantas kapsētā 
(210), Mt. Thompson krematorijā (70), 
Mt. Gravatt kapsētā (60), citās Brisba-
nes kapsētās (40) un vēl ap 50 ir apbe-

dīti citur Kvīnslan-
dē, Austrālijā un 
Latvijā. Diemžēl 
kādiem 110 nezi-
nām kapu vietas...

Zinot, ka lielā-
kā daļa guļ Hem-
mantas kapos, 
nolēmām atzīmēt 
tur apglabāto kapu 
vietas ar sarkan-
baltsarkaniem ka-
rodziņiem. Kapi 
ir ļoti plaši, un, lai 
visus varētu iz-
staigāt, aicinājām 
palīgā ģimenes ar 
bērniem un citus 
brašus staigātājus. Tiem katram iede-
vām karodziņus un plānu ar attiecīgi at-
zīmētām kapu vietām, bet visas neatra-
dām, jo dažviet vairs nebija plāksnīšu.

Lielo karodziņu klāstu sagādāja un 
noziedoja Ādolfs Lācis. Kad pēc kap-
sētas apstaigāšanas sanācām visi kopā 

atmiņu pārrunām, lūgšanai un sanes-
tam mielastam, bija skaists skats ar 
sarkanbaltsarkanajām krāsām uz zaļā 
zālāja. Cerams, ka karodziņi vēl plīvos 
līdz 18. novembrim un arī vēl pēc tam!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Oktobra pēdējā die-
nā, sestdien, 31. oktob-
rī, mūsu Latviešu namu 
piepildīja daudzi mūzi-
kas mīļotāji, kas pulcē-
jās uz gadskārtējo kora 
Baltika koncertu.

Diriģents Juris Mei-
ja publikai paskaidroja, ka koris ir 
pārtapis par baltiešu kori, jo pulcina 
dziedātājus, kas ir iemīļojuši īpatnās 
un skaistās melodijas no Baltijas val-
stīm. Kora repertuārā ir ietvertas lat-
viešu, igauņu un lietuviešu dziesmas, 
un starp dziedātājiem ir arī austrālieši 
bez īpašām saistībām ar šīm valstīm. 
Pirms katras dziesmas Juris īsi pa-
skaidroja dziesmas jēgu un izcelsmi, 
jo programmā bija tikai dziesmas no-
saukums un komponists, bet publikā 
reti kurš pārzina visas trīs valodas. 
Bija jauki manīt, ka ar katru gadu ko-
ris drošāk dzied sev svešus vārdus, un 
latviešu valoda jau skan skaidri.

Dziesmu tēmu dažādība redzama 
jau ar latviešu dziesmu izvēli: pēc Rai-
monda Paula Manai dzimtenei skanēja 
Alunāna Brauciet lēnām pār tiltu un 
vēlāk divas tautas dziesmas – Bēdu 
manu, lielu bēdu un Pūt, vējiņi! Abās 
koncerta daļās vēl dzirdējām 4 igau-
ņu un vienu lietuviešu dziesmu, bet 
noslēguma dziesma – Bēthovena Oda 
priekam – skanēja vāciski! Klavieru 
pavadījumus sniedza Olga Lipski.

Korim liels ieguvums ir baritons 
Roberts Vudhauss (Woodhouse). Viņa 

spēcīgā balss izlīdzina jau pierasto sie-
vu balsu pārsvaru, un ir jauki redzēt 
viņa dziedāšanas prieku. Roberts uz-
stājās arī ar četrām solo dziesmām: 
drūmai Šopēna komponētai Gētes dze-
jai Erlkönig, sekoja liriska īru balāde 
Danny Boy, un otrā daļā rotaļīgā Mo-
carta operas ārija Se vuol ballare no 
Figaro kāzām labi saderēja ar latviešu 
studentu dziesmu Man garšo alus!

Bet koncerta izcilākos un skai-
stākos brīžus sagādāja profesionālu 
pianistu sniegums. Oļegs Stepanovs 
un viņa sieva Nataša Vlassenko Bris-
banes mūzikas mīļotājiem jau ir sen 
pazīstami no Kawai Piano Series kon-
certiem Kvīnslandes Konservatorijā 
(Queensland Conservatorium), kur 
abi ir arī mācībspēki. Oļegs ir dzimis 
un bērnību pavadījis Rīgā un sveica 

publiku latviski. Oļegs izvēlējās spēlēt 
labi pazīstamos Šopēna Noktirni si be-
mol minorā Nr. 9 un Lista Liebestraum 
Nr. 3 La bemol mažorā. Savukārt otrā 
daļā Nataša arī spēlēja divus Šopē-
na skaņdarbus: Fantasie Impomptu, 
Op.66 do diez minorā un Valse mi mi-
norā, Op.posth. Tos publika klausījās 
ar aizturētu elpu, un man bija koncer-
ta kulminācija, jo tie plūda viegli un 
skaisti, un pārcēla mani citā pasaulē!

Starpbrīdī koristi bija skatītājiem 
sagādājuši bagātīgu mielastu un iespē-
ju satikt daudzus nepazīstamus baltie-
šu un austrāliešu klausītājus, kurus šis 
koris un Juris Meija uz koncertu save-
da Latviešu namā. Paldies, visiem par 
darbu un sniegto muzikālo baudu!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Brisbanē jūsmo par kora un solistu koncertu!
Publikā daudz baltiešu un austrāliešu klausītāju

Brisbanes koris „Baltika“. Priekšā solisti Oļegs Stepanovs un Nataša Vlassen-
ko, un diriģents Juris Meija.
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Kapu svētki Brisbanē
Hemmantas kapsētā

Brisbanes kapusvētki Hemmantas kapsētā.
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Latvijā katrā krogā, 
katrā ēstuvē un mājas 
virtuvē to var piedāvāt 
kā pamatēdienu. Pat 
bērniem garšo! Katrs to 
gatavo pēc savas gau-
mes, un mums oktobra 

mēnesī Ulla Gicasvili demonstrēja, kā 
sagatavot gardu, sulīgu karbonādi.

Ulla ieteica lietot vai nu gurnu (loin 
of pork) vai kotleti ar kauliņu (pork 
chop). Ir ieteicams izgriezt kauliņu 

pirms panierēšanas, ja lieto kotleti. Iz-
klapētās un nopanierētās karbonādes 
izcep sviesta un eļļas maisījumā.

Karbonādēm jābūt viegli brūnām, 
bet ne pārceptām jeb apdegušām. Kad 
visas izceptas tad sagatavo krējuma 
mērci – bāzisku miltu mērci, kurai var 
pievienot sinepes vai garšaugus pēc 
izvēles. Kā piedevas Ulla bija iepriekš 
sagatavojusi sautētus sarkanos kāpos-
tus un ceptus kartupeļus. Klātesošiem 
iznāca negaidītas – toties garšīgas pus-

dienas!
Kā parasti bija pulcējies labs skaits 

latviešu un latviski nerunājošo. Šoreiz 
pat piedalījās pāris iepriekš neredzē-
tu kungu! Varbūt, ka kungi gatavojās 
kļūt par nākošiem masteršefiem?

Pateicība pienākas Brigitei Sigur – 
LAIMAS koordinatorei par labi noor-
ganizēto pasākumu.

Jolanta Lūse
Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 1. novem-
brī, Pertas Daugavas 
vanadzes svinēja savu 
jau 65 gadu dibināšanas 
atceri. Lai pašām nebūtu 
vismaz šodien jāstrādā, 
viņas nolēma, ka svi-
nēs kādā izbraukumā 

ar jau gatavām pusdienām. Jau pirms 
plkst.10.00 no rīta Latviešu centra 
pagalmā bija saradušies dažnedažādi 
braucamrīki, un vanadzes ar saviem 
draugiem un paziņām bija gatavas 
ceļojumam. Mūsu DV nodaļas valdes 
priekšsēdis Ilmārs, būdams tāds vis-
pusīgs vīrs, bija šim gadījumam sagā-
dājis veselu autobusu un pats, nespē-
dams nevienam citam uzticēt šo dārgo 
vedumu, sēdās pie stūres. Tikai tik 
vien noprasīja: „Kur tad brauksim?“ – 
„Kur vedīs tur brauksim.“ Tā nu šo 
svarīgo ziņu atstājām vanadžu vadī-
tājas Ritas ziņā, kura liekās jau bija 
izošņājusi, kur nu būtu tās īstās vietas, 
ko redzēt un baudīt. Pa ceļam iegriezā-
mies vēl paņemt divus līdzbraucējus, 
un tad ceļš veda uz Pertas kalnu grē-
das pusi un gar upes krastiem.

Drīz vien mūsu buss palēnināja 
gaitu un sāka ļodzīties pa mazāku celi-
ņu, kur viens otrs jau, liekas, atpazina 
agrāk redzētu vietu: Šokolādes fabri-
ku. Te nu bija jākāpj āra un ar steigu 
jātiek iekšā, kur šokolāde aicināt aici-
nāja gan garšot, gan nest līdzi, ar ko 
našķoties vēlāk mājās; jo slavena šo-
dien izklausījās būt tumšā ar ķiršiem. 
Kad daža laba šķira bija nogaršota, 
mājas nesamais nopirkts, devāmies 
atkal uz savu karieti un braucām uz 
nākamo brīnumu.

Te bija rakstīts, ka šī esot Medus 
māja. Tādu nekad nebiju redzējis, nu 
bija jāiet skatīt. Nu tiešām: tur nu bija 
šāds medus un tāds medus, no tādiem 
un citādiem kokiem, bija arī dzirksto-
šais medus vīns, un mūs pacienāja ar 
medus ūdeni, kurš garšoja itin labi. 
Atkal bija kaut kas tomēr jānopērk, 
lai būtu ar ko pabrīnīties mājiniekiem. 
Kad atkal bijām mielojušies un iepir-

kušies un tā kā jau 
rādījās uz pusdie-
nas laiku, braucām 
tālāk.

Tā nu no Me-
dus mājas uz Ka-
veršmas māju – 
restorāns. Kā nu 
Ilmārs to mūsu 
autobusu izgrozīja 
caur tām šaurajām 
spraugām, – nezi-
nu, bet tomēr mūs 
gandrīz pie dur-
vīm arī pieveda. 
Dārzā zem lape-
nes mums ierādīja 
lielu, garu, glaunu, balti klātu galdu, 
kur nu visiem noteikti pietiks vietas. 
Sēdāmies klāt, un mums tūlīt sāka pie-
liet glāzes ar aukstu ūdeni. Nu varējām 
izvēlēties ko pasūtīt pusdienām no ga-
ļas un zivs ēdieniem, kā arī saldo jau 
varējām pasūtīt.

Arī pati diena bija tāda, kā tie-
ši mūsu vajadzībām pasūtīta: saulīte 
spīd, nav karsta, bez nekāda vēja, un 
brīnumu, brīnums: kur tad mušas? Arī 
to nav. Ko tad vairāk. Nu kaut kādu 
pusoficiālu daļu taču vajadzēja. Va-
nadžu vadītāja Rita Džonsona mūs 
sveica un zināja īsumā mums pastāstīt 
par Pertas vanadžu dibināšanos. Kā 
desmit čaklas latviešu sievietes pama-
nījušas, ka bijušajiem karavīriem vaja-
dzīga palīdzība viņu darbā, un 1950. g. 
29. oktobrī pie vanagu nodaļas nodibi-
nāja dāmu komiteju, kura vēlāk palika 
par DV Pertas nodaļas vanadžu kopu. 
Darba pamatidejas, uz kurām veidojās 
dāmu komiteja, vēlāk balstījās un vei-
dojās arī vanadžu kopa, kura uz tām 
darbojas vēl šodien.

Pēc Ritas DV Pertas nod. valdes 
priekšsēdis Ilmārs Rudaks sveica va-
nadzes un slavēja viņas par to, ka vi-
sus tos gadus viņas nekad nav bijušas 
pārāk nogurušas vai nespējīgas savu 
darbu turpināt. Un ne tikai palīdzēt 
mums mūsu darbā, bet arī vispār Lat-
vijas palīdzības darbā. „Mazs cinītis 

gāž lielu vezumu,“ būtu ļoti piemērots 
uzsaukums mūsu vanadzēm. Tā tam 
visam uzdzērām glāzi šampanieša uz 
mušu čaklo vanadžu veselību. Ilmāra 
sveicienam pievienojās arī Latvijas 
goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis, 
norādīdams uz palīdzības darbu, kuru 
vanadzes veic daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā.

Ar to tad oficiālā daļa bija beigu-
sies, un tagad varējām sēdēt, tērzēt un 
gaidīt, kamēr nāks ēdiens. Kaut viens 
otrs vēl piepildīja vīna glāzi, vairāk 
jau laikam pildījām ūdens glāzes. Drīz 
vien bija arī pusdienas, un vēl pēc 
kāda laika arī saldais.

Tad bija jāiet apskatīt visu šo iestā-
dījumu, kur šodien bez mūsu pacienā-
šanas risinājās arī divas kāzas. Cilvē-
ku bija mudžu mudžam, kuri mūs gan 
nemaz nebija traucējuši.

Tā nu beidzot pienāca laiks posties 
uz mājām, kur beidzot tikām jau ap 
plkst. 14.00. Liekās, ka mūsu vanadžu 
lielo jubileju nosvinējām itin labi, un 
tagad jāsaka paldies, jo sevišķi Ilmā-
ram un Ritai, kuri visu bija izgudroju-
ši un salikuši kopā, un mēs tikai visu 
baudījām. Paldies un lai mūsu vana-
dzes vēl darbojas daudz gadus tāpat uz 
priekšu un lai viņu spēki neapsīkst!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas Daugavas Vanadzes svin 65 gadu darbu
Izbraukums ar pusdienām

Pertas Daugavas vanadžu 65 gadu jubilejas svinības.
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Karbonādes
Kas var būt tuvāks letiņu sirdij kā karbonāde?
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Piektdien, 23. oktobrī, dziedātāja 
Laima Dimanta, Rīgā, Miera ielas 
kafejnīcā Dad Cafe prezentēja savu 
pirmo oriģinālmūzikas mini albumu 
jeb EP Mieram. Pēc nedēļas Laima 
spēra nākamo soli, izdodot singlu Ego. 
Bet tagad daudzsološā dziedātāja gata-
va iepriecināt ne tikai Latvijas fanus, 
bet arī ārzemju latviešus, jo disku pār-
došana notiks ne vien Latvijā, bet arī 
Austrālijā un ASV.

Par pašu EP Laima Dimanta saka: 
„Radot šo albumu, mani iedvesmo-
jušas literāri augstvērtīgas kompo-
zīcijas, kuras ieliekot mūzikā, dzies-
mu noskaņai piešķir papildus lirisko 
un emocionālo vērtību. „Mieram“ ir 

mans veltījums katram, kurš meklē 
savu ceļu.“

Režisors Didzis Eglītis, kurš arī 
veidojis dziesmas Skan video, saka: 
„Diskam izvēlētās dziesmas veido 
labu kvintesenci, turoties kopā gan sti-
listiski, gan arī klausoties pēc kārtas, 
veido pat nelielu dramaturģiju.“

„Apmeklējot Laimas Dimantas de-
bijas albuma „Mieram“ prezentāciju, 
uzreiz ir skaidrs, ka šeit cilvēki mīl to, 
ko dara. Skaidrums, skaistums, pārlie-
cība, latviskums tiek atspoguļoti me-
lodijās, kas aizskar dvēseles dziļumus 
un ļauj padomāt par pārpasaulīgām 

Grupa repertuāru 
izvēlās no sabiedrībā ie-
mīļotām dziesmām. Tā 
arī radās grupas nosau-
kums, ar pirmām spēlē-
tām dziesmām no Prāta 
vētra grupas Četri krasti 

un Kaķēns, kurš atteicās no jūrassko-
las.

Visā Austrālijas latviešu sabied-
rībā pazīst šogad izveidoto mūzikas 
grupu, bet ne daudzi zina kā tā ir ra-
dusies. Izrādās, ka doma par jaunas 
grupas izveidi ir pastāvējusi ilgi, taču 
vairāki sabiedrības pārstāvji un mu-
zikanti gaidīja īsto brīdi. Pateicoties 
Adelaides Latviešu biedrības (ALB) 
gada svētkiem, ar Astras Kronītes 
lūgumu un Lilitas Daenke mudinšā-
nu sanāca kopā četri sabiedrībā jau 
zināmi mūziķi – Anita Laurs (balss, 
basģitāra), Matīss Reinhards (balss, 
elektriskā un akustiskā ģitāras), Kār-
lis Daenke (bungas) un Lilita Daenke 
(klavieres, akordeons). Pirmie mēģi-
nājumi notika Lilitas mājās, pēc tam, 
pateicoties Matīsam, mēģinājumus va-
rēja noturēt Adelaides Latviešu nama 
Tālavas mazajā zālē vai pat uz Lielās 
zāles skatuves.

Pirmo reizi publika šo grupu iepa-
zina Tālavas kafejnīcas rīkotajā Laimī-
gajā stundā. Cilvēki bija atnākuši, lai 
no visas sirds atbalstītu un iedrošinātu 
grupas darbību. Publika sajūsmināta 
klausījās, un drīz vien jaunieši pievie-
nojās jautrā dejā, jo atpazina sen iemī-
ļotas dziesmas jau var teikt no leģen-
dāro grupu Prāta vētra, Dzels vilks un 
Jauns mēness (popularitāti ieguvuša-
jām jau tālajos 1990. gados) repertuāra.

Sekojošie koncerti bija ALB gada 
svētki, tam sekojošā Tālavas jubileja, 
kurā Daila Šmita (balss, ukulele) pie-
vienojās grupai, kamēr Anita aizbrau-
ca muzicēt uz Latviju ar savu tēvu Jāni 

Lauru. Kā arī Dāvids Bumbierdārzs 
(David Orchard) – basģitāra pievieno-
jās grupai.

Kora Dziesmu laivas ikgadējā Ka-
barē koncertā grupa uzstājās ar dzies-
mu akustisko versiju, lai turpinātu jau 
izveidoto atmosfēru, ko radīja kora 
sniegums. Gribu uzsvērt, ka mūzi-
ķi profesionāli iesaistīja skatītājus un 
uzmundrināja ar jau plašākai publikai 
sen iepazītām, dziesmām no Latvijas 
populārām grupām. Novēroju publi-
kas prieku, ar kādu tā līdzi dzīvoja un 
aplaudēja mūziķiem. Daudzi skatītāji 
vēlējas, lai mūziķi turpinātu ar kādu 
atkārtoti nodziedātu dziesmu, taču tā 
kā jau daudzi latviešu sarīkojumi iz-
vēršas gari, bija jāatliek šī iespēja uz 
nākošo koncertu.

Grupa sāka savu repertuāru ar 6 
dziesmām, un tagad tas ir uzkāpis uz 
25 dziesmām. Apbrīnojama atsauks-
me ir no publikas, kas izsaka savas 
vēlmes dziesmu izvēlē. Kā piemēram, 
uz Adelaides skolas sarīkojumu Rei-
nis Dancis izteica priekšlikumu spēlēt 

dziesmas – Starp divām saulēm, Tu 
izvēlējies palikt un Lidmašīnas. Ir ļoti 
patīkami apzināties, ka mūziķi ir atvē-
ri klausītāju vēlmēm un ir ar mieru tās 
iemācīties un izpildīt koncertos.

Nākošie koncerti:
Piektdien, 20. novembrī 

plkst.11.00 Adelaides Latviešu skolas 
sarīkojums.

Sestdien, 5. decembrī, Daugavas 
Vanagu gadskārtējais Ziemassvētku 
gadatirgus Daugavas Vanagos.

Decembrī Austrālijas 34. Jaunat-
nes dienās Adelaidē.

Kā arī ir paredzēts pārsteigums no 
grupas – pašu sacerēta dziesma.

Jānovēl izturība, un ceram, ka šos 
un arī citus jaunos apdāvinātos mūzi-
ķus vēl ilgi dzirdēsim Adelaides sa-
rīkojumos. Kas zina, varbūt drīzumā 
grupa dosies turnejā pa Austrāliju?

Grupai var sekot Facebook:
https://www.facebook.com/cetrikakeni

Elīna Rikarde
Laikrakstam „Latvietis“

Skanīga un pārliecināta grupa „Četri kaķēni“
Iepazīsimies!

„Četri kaķēni“. No kreisās: Lilita Daenke, Daila Šmita, Matīss Reinhards, Kār-
lis Daenke, Dāvids Bumbierdārzs.
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Jauns dimants latviešu mūzikas pasaulē 
Laimas Dimantas debijas albums „Mieram“ 
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Burtnieku rudens nu 
jau divpadsmito gadu 
nāk kopā ar literatūras 
sarīkojumu Burulis. Šī 
gada izvēlētā tēma – ai-
cināja pārdomāt tautas 

likteņgaitas, katra personīgo vietu 
mūsu Valsts dzīvē, palūkoties uz tālu-
mā dzīvojošiem cilvēkiem, bet sirdssai-
tēm saistītiem ar Latviju, ar tiem, kuri 
iegulda savu laiku un spēku mūsu tau-
tas gudrības un attīstības pieaugšanai.

Daudziem mūsu tautiešiem savu 
dzīvošanas laiku nācies sadalīt starp 
fizisko atrašanos citviet un sirdsdo-
mām Latvijā. Tūkstoši mūsu tautiešu 
savas dzīves dienas vadījuši dažādu 
ūdensšķirtņu pretējās pusēs. Sadalīt 
esību divās daļās? Ko nozīmē – tā dzī-
vot? Kara un okupācijas cirstās rētas 
ne tuvu nav aizdzijušas.

Vakara pirmā vēstītāja – dzejniece, 
valodniece un pedagoģe Lalita Muiž-
niece, dzīvojot ASV, lielu daļu sava 
darba mūža veltījusi latvietības stip-
rināšanai. Būdama literatūrkritiķe, fi-
loloģijas zinātņu doktore un profesore, 
viņa spējusi daudz panākt, aizstāvot 
tīru un pareizu latviešu valodu. Savu-
laik, stāvot pie žurnāla Jaunās Gaitas 
šūpuļa, Lalita droši vien nevarēja pat 
iedomāties, cik liela nozīme žurnālam 
būs latviešu literatūras un dažādu kul-
tūras dzīves notikumu izklāstā. Šoru-
den regulārajam izdevumam aprit 60 
gadu. Tas turpina būt pieprasīts un 
lasīts visur, kur vien ir interese par lat-
viešu valodā rakstītu vārdu.

Lalitas Muižnieces dzīves gājums 
atspoguļo itin raksturīgu mūsu tautas 
vēstures posmu. Uzrunā klausītājiem 
dzejniece lasīja savu sāpīgo atmiņu pie-
rakstus no krājuma Pēdas. Tas ir stāsts 
par negribēto aizbraukšanu no mājām, 
par bērnības notikumu uzplaiksnī-
jumiem atmiņā. Lasot prozas teksta 
fragmentus, kas apraksta atgriešanos 
Rīgā, ar pūlēm valdot balsī skanošās 
aizkustinājuma notis, rakstniece uzbū-
ra trauslas laimes sajūtas ainu, kas tik 
daudzu gadu garumā gaidīta, izsāpēta, 
beidzot ieguvusi savu telpu un laiku.

„ – Esmu taču jau palikusi. Ēnā uz 
asfalta. Smiltīs pie upes. Tavā istabā 
zem zvaigznēm un saulēm. Visās ielās. 
Uz tilta. Un dažos cilvēkos arī. Kā tad 
es varu aiziet.“

Rūpīgi un pārdomāti gatavoto 
priekšnesumu Lalita Muižniece pabei-
dza ar gaiša atgriešanās smaida cau-
raustu dzeju:
„Tu guli, kur gulēja tēvs.
Tu sēdi pie loga, pa kuru vērās māte.
Tu klausies lietu uz palodzes skārda.
Ir miers.
Tu esi mājās.“

Tālākajā vakara ritējumā mēs pie-
vērsām uzmanību krievu tautības cil-
vēku kultūras saiknēm ar Latviju.

„Burulis“
Pasaulē. Ar sirdi Latvijā.

No kreisās: Inga Jēruma, Ksenija Dragunska, Lalita Muižniece, Anita Janso-
ne-Zirnīte.
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Maskaviete Svetlana Rižakova ir 
etnogrāfe, antropoloģe, vēstures zināt-
ņu kandidāte, indiešu dejas pasniedzē-
ja. Viņa brīvi runā latviski, doktora di-
sertāciju veltījusi latviešu ornamenta 
valodas izpētei. Savu dzīvošanas laiku 
Svetlana sadala starp Indiju, Latviju 
un Krieviju. Šoruden, septembra mē-
nesī, viņa viesojās Latvijā ar lekcijām 
un deju meistarklasēm. Piedalīties 
Burulī Svetlana piekrita neklātienē, 
ar e-pasta vēstules starpniecību. Lūk, 
dažas Svetlanas Rižakovas domas par 
Latviju un tās vietu savā dzīves sajūtā:

„...puķu dārzi, zilie ezeri, Dauga-
va. Es esmu daļa no tā lēnā spēka...“

Un citviet: „Indijas deja piestāv 
Rīgas ainavai... Te atradu gan savus 
piekritējus, gan vietu, kur izpausties 
un augt.“ (Kāda negaidīta atziņa – par 
Rīgas ainavu un indiešu deju! Intere-
santi piedzīvot kā citas tautas pārstāvis 
ierauga jaunus rakursus mūsu pieras-
tajā redzējumā.)

Vēstules nobeigumā Svetlana 
raksta: „Latvija mani gaida ar siltumu 
un mīlestību... Labi, ka ir kur atgriez-
ties, iedzert Rīgas melno balzāmu un 
satikties ar savu jaunību, kas nemaz 
nav pagājusi, bet palikusi šeit, dārzos, 
gleznās, visos mūsu darbos un cilvē-
kos.“

Ja Latvijā dzīvojošie krievi bieži 
vien mentāli ir Krievijas sastāvdaļa, 
tad patiess prieks novērot pretējo – cik 

cieša saikne starp cilvēkiem un kultū-
rām veidojas kādam patiesi ieinteresē-
tam, domājošam indivīdam, padziļinā-
ti un ilgstoši vērojot Latvijas dabu un 
cilvēkus, pieņemot to kā sev nepiecie-
šamu dzīves daļu. Šādu cilvēku esmu 
sastapusi un iepazinusi Maskavas 
rakstnieces, dramaturģes un scenāriju 
autores Ksenijas Dragunskas personā. 
Viņa daudzas savas bērnības vasaras 
vadījusi Jūrmalā, Dubultu rakstnieku 
namā. To dienu izjūtas liek viņai atkal 
un atkal atgriezties Latvijā, lai kopīgi 
ar kolēģiem realizētu dažādus kultū-
ras projektus. Ksenija ir ļoti aizņemta: 
lekcijas, konsultācijas, gari pārbrau-
cieni pa Krieviju, sadarbība ar Eiropas 
teātriem, lidojumi uz Ameriku, Mas-
kavas dramaturgu apvienības vadīša-
na, pašas radošais darbs. Neskatoties 
uz to visu, viņa atrada iespēju īpaši 
atbraukt uz mūsu Burtnieku Rudens 
Literatūras Sarīkojumu! Tādas lietas 
taču nedara bez īpašas pieķeršanās 
un mīlestības. Būdama atraktīva, ar 
gaišu humoru apveltīta, viņa pamatīgi 
izsmīdināja klausītājus ar savu stāstu 
Internacionālā draudzība. Ik pa brī-
dim zāli pāršalca īsta smieklu vētra, 
ienesot patīkamu atslodzes brīdi.

Pēc sarīkojuma vēl tikai vienu die-
nu Ksenija varēja veltīt Latvijas apcie-
mojumam. Prieks, ka mums izdevās 
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Aizvadot jauko rudeni, bērnu grā-
matu izdevniecībā Liels un mazs iz-
nācis ilustrētās latviešu bērnu dzejoļu 
izlases BIKIBUKS jaunais laidiens 
(67.-72. grāmatiņa), kurā netrūkst ru-
denīgu dabas tēlu.

Kopā ar lāci Māras Zālītes dzejolī 
Viens lācis vienā gaišā dienā var ie-
pazīt sēnes, ogas un citus augus – ar 
šo grāmatiņu pie bērniem atgriežas 
izcilais ilustrators un dabas pazinējs 
Edgars Folks, joprojām precīzs un iz-
smalcināts katrā detaļā. Dažādās lie-
tussargu krāsas Ulda Ausekļa dzejolī 
Lietussargi, ko ilustrējusi Viktorija 
Birjukova, atklāj Rīgas rudenīgo die-
nu krāšņumu un dzejoļa varoņa runča 
Franča noskaņojumus. Raiņa vērotais 
kareivīgais kukainis, kas visdrīzāk 
varētu būt ragainā briežvabole, Artas 
Ozolas-Jaunarājas ilustrētajā grāma-
tiņā Kara kungs pārvēršas īstā bru-
ņiniekā, kura bruņu tērpu var izpētīt 
visos sīkumos. Rūdolfa Blaumaņa 
skumji skaistais dzejolis Asarās par 
mātes un dēla lielajām ilgām un mīļo 
atkalredzēšanos ir saprotams pat glu-
ži maziņiem, lai gan tajā ir senatnīgi 
vārdi un tautasdziesmas noskaņa. Tīrs 
un teiksmains ir Artura Bērziņa zīmē-
jums, kurā šā dzejoļa varonis ir stipri-
nieks lācis, kas šķērso ledājus, mežus 
un kalnus, lai no tālas Ziemeļu zemes 
atgrieztos mājās pie savas mātes lāce-
nes. Rudens vakara pustumsā ielūko-
jas Ievas Pētersones ilustrētais Andra 
Vējāna dzejolis Krēslas stundā: krēslā 
atdzīvojas krēsli, tie ciemojas, dejo, 
sarunājas, un tiem ir raksturi tāpat kā 
cilvēkiem. Bet Ineses Zanderes dzejo-
lis Daiļās krustmātes Andreja Lavri-
noviča interpretācijā der, lai tumšā 
vakarā mazliet pabaidītos un pabaidītu 
citus.

Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās 
būtu ērti krāt mājas bibliotēkā:
Nr. 67 Arturs Bērziņš. Rūdolfs Blau-

manis ASARĀS
Nr. 68 Arta Ozola-Jaunarāja. Rainis. 

KARA KUNGS
Nr. 69 Ieva Pētersone. Andris Vējāns. 

KRĒSLAS STUNDA
Nr. 70 Edgars Folks. Māra Zālī-

te. VIENS LĀCIS VIENĀ 
GAIŠĀ DIENĀ

Nr. 71 Viktorija Birjukova. Uldis 

Auseklis. LIETUSSARGI
Nr. 72 Andrejs Lavrinovičs. Inese 

Zandere. DAIĻĀS KRUST-
MĀTES

Katram dzejolim izlasē BIKBUKS 
atvēlēta atsevišķa grāmatiņa, ko vieno 
mākslinieku Rūtas Briedes un Arta 
Brieža veidotais dizains – mazam 
bērnam ērts formāts un īpašais sērijas 
logo. Tajā redzams pats Bikibuks – 
jautrs, ziņkārīgs un spītīgs ragainis, 
līdzīgs atvērtai grāmatiņai. Šis nosau-
kums un tēls radies, lasot Jāņa Balt-
vilka skaitāmpantu Biki-buki, ar kuru 
2012. gadā tika aizsākta sērija.

Katru gada ceturksni sērijā iznāk 
6 jauni bikibuki. Kopumā iecerēts iz-
dot 100 dažādos laikos sacerētu dze-
joļu, ko ilustrējuši dažādi mūsdienu 
latviešu mākslinieki. Dzejoļi, ko dau-
dzi vecāki un vecvecāki iemīļoja savā 
bērnībā, nāk pie šodienas mazuļiem 
mūsdienīgā vizuālā veidolā, ar cieņu 
gan pret pārbaudītām vērtībām, gan 
pret moderno.

Izlasi sastādījusi Liels un mazs 
galvenā redaktore Inese Zandere, 
piedāvājot vairāk nekā 40 projektā ie-
saistītajiem māksliniekiem izvēlēties 
sev tuvākos no atlasītajiem latviešu 
dzejnieku darbiem. „Latviešu bērnu 
literatūra no Rūdolfa Blaumaņa līdz 
Kārlim Vērdiņam visos laikos ir biju-
si bagāta ar skaistiem un asprātīgiem 
dzejoļiem, savukārt latviešu mūsdienu 
māksla ir sinonīms radošai iztēlei un 
mūsdienīgam pasaules redzējumam. 
„Liels un mazs“ savieno tos jaunās 

bilžu grāmatās, domājot tieši par tiem 
bērniem, kas aug šodien un skatās 
ar šodienas acīm. „Bikibuki“ palīdz 
attīstīt bērnu gaumi, piedāvājot lielu 
māksliniecisku dažādību.

Grāmatiņas veidotas kvalitatīvi, 
bet ir demokrātiskas un cenā pieeja-
mas. Grāmatas logo norādīts katra 
dzejoļa tapšanas laiks: līdz 1940. ga-
dam, no 1940. līdz 1990. gadam, pēc 
1990. gada – taču tās visas ir īstas 
šodienas grāmatiņas,“ uzskata sastā-
dītāja.

Jaunākā BIKIBUKA laidiena tap-
šanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, grāmatu izdošanu atbalsta AS 
Antalis, nodrošinot, ka grāmatas tiek 
drukātas uz dabai draudzīga, FSC ser-
tificēta papīra.

Izdevniecības Liels un mazs grā-
matas par vislabāko cenu iespējams 
iegādāties izdevniecības birojā Tērba-
tas ielā 49/51 – 12 un mājas lapā www.
lielsmazs.lv, kā arī visos lielākajos grā-
matu veikalos, galerijā Istaba K. Baro-
na ielā 31A, veikalā M50 Miera ielā 50, 
grāmatu un kultūrpreču mājā NicePla-
ce Mansards K. Barona ielā 21A, vei-
kalā Mazputniņš Miera ielā 19, veikalā 
Muhamors Baznīcas ielā 14 un citur.

Sekot izdevniecības jaunumiem 
var sociālajā tīklā twitter.com: twitter.
com/lielsunmazs un facebook.com: 
facebook.com/lielsunmazs, facebook.
com/BIKIBUKS

Kristīne Dzene
Izdevniecības Liels un mazs kopvede

BIKIBUKS
Jaunumi dzejas bilžu grāmatiņu sērijā

BIKIBUKS grāmatiņas 67 - 72.

lietām,“ piemetina dziedātāja Inese 
Bērziņa.

Šī gada vasarā (Red.: Austrālijā – 
ziemā) kopā ar māsām projektā Māsas 
Dimantas Laima devās piedzīvojumu 
pilnā tūre uz Austrāliju, kuras ietvaros 
uzstājās gan latviešu namos, gan arī 

mazākās iestādēs dažādās pilsētās.
Interesanti, ka albums Mieram 

ir ieskaņots Latvijā un lielākoties ar 
Latvijā ražotajiem JZ mikrofoniem, 
taču līdz tā pabeigšanai tika veikts tāls 
ceļš, un pēdējie albuma miksēšanas un 
māsterēšanas darbi tika veikti Mel-
burnā, Austrālijā, skaņu režisora Jāņa 
Eglīša vadībā.

Albumu Mieram iespējams iegā-

dāties lielākajos digitālās mūzikas 
veikalos – iTunes, Google Play u.c. to 
ir iespējams arī straumēt Spotify un 
Deezer vietnēs. Austrālijā un Amerikā 
pārdošanai nodotas vien 80 taustāmas 
albuma versijas CD veidolā.

Sallija Meldre 
Laimas Dimantas menedžments

Jauns dimants... 
Turpinājums no 7. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 11. novembrī

Mūsu ceļojums uz Turciju, kas paras-
ti būtu mēneša ceļojuma vērts, šoreiz tika 
ietilpināts vienā nedēļā. Man atmiņā īpaši 
iespiedušies ir patīkamie un negaidītie pār-
steigumi, kas radās pa ceļam. Tā jau saka, ka 
labākās atmiņas bieži vien ir tās, kas ir negai-
dītas. Es piekrītu. Es vēlētos tagad dalīties ar 

dažām no savām īpašajām atmiņām.
Piemēram, pirmā lieta, ko pamanīju tikko ierodoties 

Stambulā, bija tulpes, un tā ir sagadīšanās, ka tie ir mani 
mīļākie ziedi. Tulpes bija visur pilnos ziedos un ļoti daudz 
neticamās krāsās. Tulpes zied tikai 6 nedēļas gadā, un 
mums bija paveicies būt tur īstajā laikā. Puķu dobēs sa-
stādītas, tās izveidoja pārsteidzošus ģeometriskus rakstus 
tikai no tulpēm – tiešām pārsteidzoši!

Tieši Stambulas pilsētas vecajā centrā ir Ēģiptes obe-
lisks. Ēģiptes obelisks Turcijā! ...Tas bija pārsteigums. Stās-
ta, ka 4. gs. Romas imperators Teodosijs gribējis paveikt 
kaut ko iespaidīgu, lai iejūsmotu savus cilvēkus, un tāpēc 
viņš bija licis milzīgu ēģiptiešu obelisku no Luksoras, sa-
griežot trīs daļās, atvest uz Stambulu. Tas tika novietots 
hipodroma stūrī, kuru toreiz izmantoja kaujas ratu sacīk-
stēm. Tas noteikti bija iespaidīgi toreiz, bet tagad kalpo kā 
pastāvīgs atgādinājums par romiešu pagātni Turcijā.

Milzīgs piedzīvojums bija, apmeklējot slaveno Zilo 
mošeju; neticamais zilo flīžu darbs bija apbrīnojams. Pē-
tot mošeju, es pamanīju raibu kaķi, kas izskatījās jutās tur 
kā mājās. Patiesībā, es biju pārsteigta par lielo skaitu bez-
pajumtnieku kaķu un suņu; viņi brīvi klīst pa Stambulas 
ielām un dažreiz pat mošejām.

Es vienmēr biju vēlējusies apmeklēt Lielo Tirgu (Grand 
Bazaar), un nu varēju iestaigāt pa tā slavenajiem vārtiem. Lie-
lais Tirgus dibināts 1461. gadā – tas tika izveidots un darbojās 
pirms vēl Kristofers Kolumbs devās uz Ameriku! Iepirkšanās 
ir neticama; jūs varat viegli atrast stikla traukus, keramiku, 
zīdu, garšvielas un šalles. Lielajā Tirgū ir ap 3000 veikalu – tas 
ir tik liels, ka tur ir bankas, pasts, policijas iecirknis, kā arī mo-
šeja, kas kalpo tiem, kas strādā un iepērkas Tirgus iekšpusē.

Vienu rītu, ceļojot uz Galipoles pussalu, mūsu autobuss 
apstājās gājienam. Tā bija Nacionālā bērnu diena. Bērni 
dziedāja un dejoja – visi nacionālajos tērpos, vicinot karo-
gus. Bija jauki to redzēt.

Mēs apmeklējām turku Mocekļu memoriālu Abide, kas ir 
Galipoles pussalā. Mums bija iespēja noskatīties mēģinājumu 
gaidāmajam Anzaku dienas (Anzac Day)* parādei. Tur bija 
militārie pūtēju orķestri, vīri, kas soļoja militārās ierindās, un 
kori, kas dziedāja. Mums bija iespēja būt tur tuvu un šo priekš-

nesumu baudīt.
Turcijas Mo-

cekļu memoriālā 
es uzzināju daudz 
interesantu lietu. 
Drīz pēc Pirmā 
pasaules kara sa-
biedroto valstis, kā 
Lielbritānija, Fran-
cija, Austrālija un 
Jaunzēlande uzcē-
la pieminekļus un 
izveidoja kapsētu 
Galipoles pussalā. 
Acīmredzot, Tur-
cijas iedzīvotāji 
ļoti apbrīnoju šos 
pieminekļus un 
kapsētu, un piepra-
sīja savai valdībai 
izveidot piemiņas 
vietu kritušajiem 

turku karavīriem. 
Satriecoši, ka 
86 000 turku gāja 
bojā Galipoles 
kaujā; salīdzinoši 
tur krita 8000 Aus-
trālijas karavīru. 
Visbeidzot, tikai 
1950. gados tika 
uzcelts turku Mo-
cekļu memoriāls.

Viņu piemiņas 
vietas ir diezgan at-
šķirīgas no sabied-
roto un austrāliešu. 
Viņu kapakmeņi ir 
izgatavoti no stik-
la, kas ir diezgan 
savādi, bet aizkus-
tinoši. Tur nav apglabāti kritušie, bet kalpo kā piemiņas vieta 
kritušajiem turkiem. Uz katras stikla kapakmens plāksnes es 
redzēju 40 vārdu, un es redzēju simtiem tādas plāksnes.

Pēdējā brīdī bija izmaiņas maršrutā, un mums bija ie-
spēja apmeklēt Redutes kapsētu (Redoubt Cemetery) – Sa-
biedroto karaspēku kapsētu Hellesā. Kapsēta godina sa-
biedroto karavīrus, kas krituši otrajā kaujā Kritejā. Vairāk 
nekā 1000 austrāliešu tika nogalināti vai ievainoti šajā kau-
jā. Kapsēta mani ļoti aizkustināja, kad es sapratu, ka tur ir 
apglabāti 2027 karavīri un ir tikai 349 atzīmēti kapi, jo vai-
rākumu kritušos nevarēja identificēt. Es pavadīju ilgu lai-
ku, lasot tekstus uz kapakmeņiem, kur bija sērojošo ģimeņu 
vēstījumi. Tas ļāva man veidot lielāku personīgo saikni ar 
tiem austrāliešiem, kas apglabāti šajā vietā. Man bija skum-
ji, ka tik daudzi bija zaudējuši dzīvības 16 gadu vecumā...

„Labākās atmiņas bieži ir tās, kas pārsteidz“
Karīna Lēmane Turcijā Anzaku dienā

 
Turpinājums 11. lpp.

Karīna Lēmane Zilajā mošejā.
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Lielā bazāra ieeja.
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Mocekļu memoriāls.
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Turku kapi.
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Kapsēta ir labi aprūpēta, dārzi ir skaisti un zālājs labi 
kopts; – kāds patiesi rūpējas par šo vietu. Tad es uzzināju, ka 
pēc Pirmā pasaules kara Austrālijas valdība nodarbināja vie-
tējos turkus, lai viņi koptu kapsētu. Šīs ģimenes uzņēmās at-
bildību un ar lielu rūpību un pienākumu sajūtu kopa kapu vie-
tas – ar tik lielu, ka tagad jau trešās paaudzes ģimenes locekļi 
uzņēmušies šo darbu. Bija skaidrs, ka tas nebija tikai darbs, bet 
tas ir darbs, kas tiek veikts ar lielu lepnumu un atbildību. Kad 
mēs lasījām Oda piemiņai (Ode of Remembrance): Mēs ne-
drīkstam aizmirst, tad divas militārās lidmašīnas pārlidoja pār 
mūsu galvām; – apbrīnojami īstā brīdī, ir kā godinot kritušas.

Mēs apmeklējām vietējo skolu Galipolē; mani iepazīstinā-
ja ar skolotāju, kas par laimi runāja angliski. Viņi mani veda 
ekskursijā pa skolu un parādīja man dažas ļoti interesantas 
lietas. Pirmkārt, skolēnu mākslas darbus, kuros attēlotas drau-
dzības saites starp Austrāliju un Turciju. Pēc tam viņa man 
parādīja vēstules, kuras viņas skolēni analizējot klasē. Tās bija 
gan turku vēstules, gan anzaku karavīru. Es uzzināju, ka abas 
puses rakstījušas ļoti līdzīga satura vēstules – karavīri rakstī-
juši nomierinošas vēstules mātēm. Kādā telpā pie sienas bija 
plāksne zēnam, kas apmeklēja skolu, bet 1915. gadā devās cī-
nīties Galipolē un zaudēja tur savu dzīvību. Turku zēni iestājās 
armijā, būdami nepilngadīgi, un krita tāpat kā Austrālijas zēni.

Tas viss bija kalpojis kā ievads Saullēkta dievkalpojumam. 
Mēs izgājām plkst. 22.00 naktī un gaidījām vairākas stundas 
Mimozas Parkā; tad ar autobusu braucām uz Ziemeļu Krast-
malu (North Beach), kur notika Saullēkta dievkalpojums. Lai 
gan bija ieradušies ap 10 500 cilvēku, bija nedabīgi kluss; viss, 
ko es varēju redzēt, bija sejas pūlī, skatuve un lielie ekrāni. 
Dievkalpojums bija ārkārtīgi aizkustinošs. Bet vairāk nekā 
runas, mani iespaidoja skats uz stāvajām klintīm ap Anzaku 
līci; tai brīdī, kad saule parādījās pie apvāršņa, klintis bija 
atbaidošas. Biju aizkustināta līdz asarām. Sapratu, cik grūts 
bija jauno anzaku uzdevums. 700 anzaki krita pirmajā dienā.

Pie Anzaku līča man bija iespēja lasīt Turcijas armijas 
virspavēlnieka un vēlākā Turcijas prezidenta Mustafa Ke-
mala Ataturka vārdus veltītus Austrālijas mātēm par viņu 
kritušajiem dēliem. Tie bijā šādi: „Tie varoņi, kuri izlēja sa-
vas asinis šajā zemē...  Jūs tagad guļat draudzīgas valsts 
zemē. Tāpēc dusiet mierīgi. Jūs guļat ar Mehmetiem viens 
otram blakus. Jūs, mātes, kuras sūtījāt savus dēlus no tālām 
zemēm, noslaukiet savas asaras; jūsu dēli tagad guļ mūsu 
krūtīs un ir mierā un gulēs mierā. Zaudējot savas dzīvības 
šai, mūsu zemē, viņi ir kļuvuši arī par mūsu dēliem.“ Šie vār-
di izveidoja saikni starp Austrālijas un Turcijas iedzīvotā-
jiem – un cieņu un draudzību, kas ilgst joprojām arī šodien.

Galipoles pussalā norisinājās asiņainas kaujas. Te dzī-
vību zaudēja 8709 Austrālijas karavīri, un tiek lēsts, ka 
86 000 turku karavīri gājuši bojā, aizstāvot savu zemi. Gan 
Austrālijas, gan Turcijas iedzīvotāji pazīst zaudējumus un 
skumjas. Abas šīs valstis bija ierautas karā, bet tagad tās 
vieno vēlme pēc miera.

No Anzaku līča mēs gājām pa taku 3,5 km pret kalnu 
uz Vientuļo priedi (Lone Pine), kur notika piemiņas diev-

kalpojums. Vienā brīdī man vajadzēja aizšņorēt kurpi, es 
noliecos un pēkšņi ieraudzīju krūmos turku snaiperus. Tie 
bija aiz daudziem krūmiem, rūpējoties par mūsu drošību. 
Es atceros, ka tanī brīdī nodomāju: „Ja tie ir snaiperi, kurus 
var redzēt, tad cik daudz tur ir labi apslēpti“. It kā tajā dien-
naktī dienestā esot bijuši aptuveni 400 snaiperu.

Pie Vientuļās priedes varēju pieminēt arī kritušos čet-
rus latviešu anzakus. Ar Galipoles cīņām saistās daudz 
mazāk pazīstamu stāstu – latviešu saistība ir tikai viens no 
tiem. Pirmā pasaules karā 112 latviešu bija Austrālijas ar-
mijā; 32 gāja bojā; 7 no viņiem – Galipolē. Četri ir apbedīti 
pie Vientuļās priedes; tie ir: Arnolds Sanders (3. batal-
jons), Arvīds Berķis (6. bataljons), Rūdolfs Mālītis (6. ba-
taljons) un Džons Amoliņš (16. bataljons). Jutos pagodināta 
un priviliģēta, ka varēju tur būt un katram noskaitīt lūgša-
nu. Viņi ieradās Austrālijā, cerot uz jaunu dzīvi, ar cerībām 
uz dažādām iespējām, bet ziedoja savus sapņus...

Arī pie Vientuļās priedes mēs klupdami gājām pāri ori-
ģinālajiem Turcijas ierakumiem. Mēs varējām brīvi staigāt 
pa tiem. Tranšejas nav ne tuvu tik dziļas, kādas tās bija pirms 
100 gadiem – tās ir cietušas ar laiku, bet tās ir oriģinālās.

Man sevišķs atgadījums pie Vientuļās priedes bija, kad 
ieraudzīju vienu mazu, sarkanas magones ziedu – tā bija 
vienīgā, ko es tur redzēju.

Visbeidzot pie Vientuļās priedes, dažas minūtes pirms 
iesākās dievkalpojuma, es gandrīz satiku princi Hariju, bet 
apsardze man lika steigties garām.

Šīs ir tikai dažas no ļoti vērtīgām, negaidītām un neaiz-
mirstamām atmiņām, ko es tur ieguvu. Paldies jums, kas 
ļaujiet man ar tām dalīties.

Karīna Lēmane
Laikrakstam „Latvietis“

Pateicība Kārlim Brēmanim raksta tapšanā

* Pirmā pasaules kara laikā Austrālija un Jaunzēlande 
izveidoja kopīgu bruņoto vienību ar nosaukumu „Austrā-
lijas un Jaunzēlandes armijas korpuss“ („Australian and 
New Zealand Army Corps“). Šo garo apzīmējumu drīz vien 
saīsināja uz ANZAC, un tās locekļus dēvēja par „anzakiem“ 
(„Anzacs“). „Anzaku dienā“ katra gada 25. aprīlī godina 
visus karā kritušos, tā atzīmējot 1915. gada 25. aprīli, kad 
sākās nesekmīgais Sabiedroto desants Galipoles pussalā.

„Labākās atmiņas bieži ir tās, kas pārsteidz“
Turpinājums no 10. lpp.

Karīna Lēmane Saullēkta dievkalpojumā. Fonā Sfinksa.
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mūsu valsts simtgade kļūst par visas 
tautas svētkiem,“ sarunā ar Simtgades 
padomes locekļiem sacīja Raimonds 
Vējonis. Viņš uzsvēra, ka ļoti liels ie-
guvums svinību gatavošanas procesā 
būs bijušo Latvijas prezidentu idejas 
un bagātā pieredze, jo viņi iepriekšējās 
desmitgadēs devuši būtisku ieguldīju-
mu valsts attīstībā un tēla veidošanā.

Valsts prezidents norādīja, ka 
praktiskie jautājumi valsts dzimša-
nas dienas vērienīgo norišu plānošanā 

turpmāk būs Kultūras ministrijas pa-
spārnē esošā Latvijas valsts simtga-
des biroja pārziņā, savukārt Simtga-
des padome, tiekoties vairākas reizes 
gadā, sekos līdzi svētku plānošanas 
ideoloģiskajai ievirzei, piedāvās savus 
ierosinājumus un vērtēs pārējo svētku 
organizācijā iesaistīto institūciju vei-
kumu nacionālo programmu, privāto 
iniciatīvu un starptautisko pasākumu 
koordinēšanas jomā.

Tikšanās laikā Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsē-
dētāja, Ministru prezidente, kultūras 
ministre un bijušie Valsts prezidenti 

apsprieda Kultūras ministrijas izvirzī-
to virsmērķi – stiprināt Latvijas sabied-
rības valstsgribu un piederības sajūtu 
savai valstij, veicinot pašorganizējošus 
procesus un sadarbību. Vienlaikus tika 
atzīts, ka liela uzmanība jāpievērš da-
žādu nozaru ministriju sadarbībai, Lat-
vijas pašvaldību iesaistīšanai, kā arī 
valsts simbolu attīstībai, mudinot cil-
vēkus līdzdarboties ar savām iniciatī-
vām, darbiem, pieredzi un zināšanām. 
Nākamo tikšanos Simtgades padome 
varētu rīkot nākamā gada sākumā.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Izveido Simtgades padomi
Turpinājums no 1. lpp.
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Karoga uzvilkšana – Latviešu ciemā
Valsts svētku atzīmēšana Melburnā tiks 

ievadīta 18. novembra rītā plkst. 8.30 ar Lat-
vijas karoga uzvilkšanas ceremoniju Latvie-
šu ciemā. Pie karoga uzvilkšanas būs svētbrī-
dis, uzrunas un deklamācijas, kuriem sekos 
šampanieša brokastis ar dziedāšanu.

Dievkalpojums – Sv. Krusta baznīcā
Valsts svētku dievkalpojums notiks 18. novembra 

vakarā, plkst. 19.00, Sv. Krusta baznīcā. Dievkalpojumu 
vadīs Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Dainis Markovskis.

Dievkalpojuma apmeklētājiem būs iespēja noklausīties 
Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu 
tautiešiem ārzemēs, kuru nolasīs Latvijas goda konsuls 
Melburnā Jānis Roberts Dēliņš. Valsts prezidenta video 
ierakstītu apsveikumu varēs noskatīties uz ekrāna Latviešu 
nama Lielajā zālē Valsts aktā, 21. novembrī.

Dievkalpojumā priekšnesumus sniegs divi viesmākslinie-
ki no Melburnas Simfoniskā orķestra – Latvijā dzimuši mūzi-
ķi. Pēc dievkalpojuma draudzes dāmas baznīcas zālē sagaidīs 
dievkalpojuma apmeklētājus ar uzkodām un šampanieti.

Svētku akts, kafejnīca, tirdziņš – Latviešu namā
Valsts svētku akts notiks sestdien, 21. novembrī, Lat-

viešu namā. Ir paredzēta Valsts svētku atzīmēšana dienas 
garumā no plkst. 10.00 līdz pievakarei.

Kafejnīca Rīga atvērs durvis plkst. 10.00, sagaidot 
svētku viesus ar siltiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. No 
plkst. 12.00 – 14.00 būs iespēja uzēst pusdienas – uz lauka 
pavarda ceptas desas ar piedevām – Nama pagalmā izvei-

dotajā brīvdabas kafejnīcā. Kafejnīca Rīga darbošoties tik 
ilgi, cik būs apmeklētāju!

Valsts svētku akts sāksies plkst. 14.00. Svētku runas 
teicējs šogad ir Pēteris Kārlis Elferts, Latvijas Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautāju-
mos. Tautiešus apsveiks Jānis Roberts Dēliņš, un sveicie-
nu no Latvijas Valsts prezidenta, kā iepriekš minēts, varēs 
noskatīties uz Lielās zāles skatuves ekrāna. Tiks paziņots 
šī gada PBLA balvas laureāts un LAAJ Atzinības rakstu 
saņēmēji. Priekšnesumus sniegs Daugavas skolas bērni, 
skauti un gaidas, Melburnas Latviešu vidusskolas audzēk-
ņi, koris Daina un Melburnā dzīvojošie jaunie mūziķi, ie-
skaitot Ivaru Štubi, kurš ļoti nesen ieradies no Sidnejas.

Latvisko mantu tirdziņš darbosies no plkst. 10.00 līdz 
17.00 (ar pārtraukumu pa Svētku akta laiku). Mantu izvē-
le būs dažāda; to starpā latviešu mākslinieku darinātas ro-
taslietas, mākslas darbi, apsveikumu kartiņas, ziedu vaiņagi, 
grāmatas un mūzikas ieraksti, kā arī pašu ceptas piparkūkas.

Uz visiem Valsts svētku notikumiem apmeklētāji ir ai-
cināti ierasties tautas tērpos!

MLOA valde mudina ikvienu piedalīties Valsts svētku at-
zīmēšanā Melburnā – Karoga uzvilkšanā un dievkalpojumā 
trešdien, 18. novembrī; sestdien, 21. novembrī, Valsts svēt-
ku aktā, kad būs iespēja izbaudīt Nama dāmu gatavotos ēdie-
nus un tirdziņā iegādāties latviskas veltes dienas garumā.

Anita Andersone
MLOA valdes priekšsēde

Jā! Latviski to sauc 
par Melburnas kausu, 
bet visā pārējā pasaulē 
tas ir pazīstams kā Mel-
bourne Cup – un tā ir 
diena, kad tiek uz spēles 
likti biljoniem dolāru. 

Kad nabags paspēlē savu pēdējo gra-
si, un kad miljonārs kļūst par biljonā-
ru. Lūk, tādas tās lietiņas! Un tas viss 
vienas zirgu skriešanās sacīkstes dēļ. 
Austrālijā neviens tanī dienā nestrā-
dā – kaut arī nav ne svētdiena, ne 
karalienes dzimšanas diena – ir tikai 
vienkārša otrdiena novembra sākumā.

Un tā kā Austrālijas letiņiem, kas 
dzīvo Melburnā, arī šajā dienā nav ko 
darīt – arī patīk izdot naudu – un ir jārā-
da iedzimtajiem, ka arī viņi svin šo die-
nu, tad viņi otrdien, 3. novembrī, Lat-
viešu ciemā sarīko vienu večerinku, kur 
tiek ēsts, dzerts un izdota nauda, bet kur 
no zirga nav ne smakas. Protams, arī es 
tur ņemu dzīvu dalību, jo man visas trīs 
minētās nodarbības ir tuvu pie sirds, 
un es zinu, ka ja pie rīkošanas ir Ingrī-
da ar savu talcinieču pulciņu, tad viss 
būs štokarelli un uz ūsiņu. Kaut gan šī 
skaitās zirgu diena – vienīgā sakarība 

ar zirgiem ir pie populārā zušu galda. 
Tu izdod naudu – resp., nopērc vietu 
vai vietas sarakstā. Tie, kam teikšana, 
pēc tam izvelk katrai vietai sarakstā 
zirga vārdu, un pēcāk, ja tavs zirgs vin-
nē Melburnas kausu, tad tu vinnē zuti. 
Brīnišķīgi! Tas ir, – ja tu vinnē.

Esmu pienācīgi uzpucējies, pieklā-
jīgi ar pazīstamajiem sasveicinājies, 
izdevis jau pieklājīgu naudiņu, lai būtu 
mans vārds vairākkārt redzams tajā 

zušu sarakstā, un tagad sēdu klusi un 
pieklājīgi pie galda un sāku skatīties 
apkārt, vai neieraudzīšu kaut ko, kas 
būtu manas ievērības cienīgs. Starp 
citu, ja kāds brīnās, kādēļ tik bieži 
minu pieklājīgs, – tas tādēļ, ka māte 
man, mazam esot, stingri piesacīja: 
vienmēr, kad esmu cilvēku vidū – būt 
pieklājīgam. Vienkārši, vai ne?

MLOA

„Melbourne Cup!“
Tādas tās lietiņas – cepures, kūkas un zuši
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Latvijas valsts 97 gadu dibināšanas atzīmēšana
Melburnas latviešu organizācijas pošas svētkiem
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Šī gada 16. no-
vembrī plkst. 
18:00 Latvijas Na-
cionālās bibliotē-
kas (LNB) 1. stā-
vā notiks izstādes 
“Nevar nerakstīt” 

atklāšana. Ekspozīcija ir veltīta trim 
neparastām epizodēm rakstītā vārda 
vēsturē: brāļu draudžu rokraksta lite-
ratūrai Vidzemē 18. gs. vidū; drukas 
aizliegumam Latgalē 19. gs. otrajā 
pusē; Sibīrijā uz bērza tāss rakstītām 
vēstulēm padomju represiju apstākļos 
20. gs. 40. gados. Šie trīs vēsturiskie 
posmi pievērš uzmanību rakstītā vār-
da nozīmei cilvēku dzīvēs, kad indi-
vīda brīvības ierobežošanas apstākļos 
rakstīšana bija nepieciešamība un iz-
laušanās iespēja.

Brāļu draudžu kustības ienākšana 
Vidzemē saistījās ar rokraksta litera-
tūras tradīcijas izveidošanos un latvie-
šu zemnieku pirmajiem literārajiem 
mēģinājumiem. Rakstītais vārds ne 
mazāk nozīmīgs bija arī latīņu drukas 

aizlieguma laikā Latgalē, kad ar ro-
kraksta grāmatniecības palīdzību lat-
galieši gandrīz 40 gadu garumā (1865–
1904) mēģināja kompensēt iespiesto 
grāmatu trūkumu un saglabāt savu 
identitāti. Vēlāk, padomju okupācijas 
laikā, uz Sibīriju izsūtītajiem Latvijas 
iedzīvotājiem rakstītais vārds kļuva tik 
nepieciešams, ka papīra nepieejamība 
nebija šķērslis – cilvēki vēstuļu rakstī-
šanai saviem tuviniekiem izmantoja 
bērza tāsi.

Izstādes satura pamatā ir unikāli 
materiāli no LNB un 11 Latvijas mu-
zeju un bibliotēku krājumiem. Šeit 
būs apskatāmi nozīmīgi brāļu drau-
džu rokraksta literatūras paraugi, ie-
spieddarbi un pirmie latviešu literārie 
mēģinājumi. Vienlaikus ekspozīciju 
veido latgaliešu rokraksta literatūra un 
Latgalē kontrabandas ceļā ievesti izde-
vumi ar viltotām izdošanas ziņām no 
vietām, kurās latīņu drukas aizliegums 
nepastāvēja. Izstādē iekļautas arī Sibī-
rijā uz bērza tāsīm rakstītas vēstules no 
ieslodzījuma vai spaidu darbu nomet-

nēm un apmešanās vietām. Tajā pirmo 
reizi vienuviet aplūkojami visi bēr-
za tāss vēstuļu oriģināli, kas iekļauti 
UNESCO programmas “Pasaules at-
miņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Izstādi rīko LNB sadarbībā ar 
Tukuma muzeju. Tā aizsāk Latvijas 
valsts simtgadei veltīto pasākumu cik-
lu LNB. Ekspozīcija būs apskatāma 
līdz 2016. gada 27. martam. Ieeja bez 
maksas.

Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists

Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka

noklausīties Emīla Dārziņa mūziku 
Cēsu koncertzālē, acu priekam vērot 
skaistos ceļa līkumus un to brīnumai-
nāko rudens krāšņumu, ko vien Latvi-
jas ainava spēj! Tās dienas vakarā mēs 
vēl ilgi runājām par iespējamajiem 
kopdarbiem, par dabu, par Latviju. Jau 
pavisam dziļā naktī aizrunājāmies līdz 
latviešu mentalitāti raksturojošiem 
darbiem. Lasīju priekšā Edvarta Vir-
zas Straumēnus, mēģinot tulkot krievu 
valodā... Nebiju iedomājusies, ka tas ir 
TIK sarežģīti... (Tagad esmu uzzināju-
si, ka šim darbam ir pat divi tulkojumi: 
1939. gadā un 90. gadu beigās.)

Bet, – atgriežoties pie sarīkojuma 

vakara:
Žurnāliste, dokumentāliste, romā-

niste Inga Jēruma vēstīja par savas 
ģimenes kara un okupācijas iedragāto 
dzīves gaitu. Viņas tēvs, komponists 
Alberts Jērums, likteņa atšķelts no 
savējiem, ilgus mūža gadus mūziķa 
talantu kopis un attīstījis Anglijā. Kā 
Inga teica, savu sirdi viņš tiešām allaž 
izjutis esam Latvijā. Uz lielā ekrāna, 
fotogrāfijām nomainot vienai otru, iz-
gaismojās latviešu sabiedrības neatņe-
mamā tieksme dziedāt korī, pucēties 
tautas tērpos, rūpēties par skaisto sevī 
un ap sevi. Ilgus gadu būdams viens 
no trimdas sabiedrības centrālajām 
figūrām, Alberts Jērums padarījis 
daudz mūsu kultūras vēsturei neatņe-
mama. Viņa muzicēšana pie ērģelēm, 

klavierēm, diriģenta zizlis un organi-
zatoriskais darbs, rīkojot Dziesmu die-
nas Anglijā, Dziesmu svētkus Kanādā, 
tas viss un vēl daudz cita pienesuma 
latvietības izdzīvotspējas stiprināšanā.

Mūsu ikrudens Burulis allaž tiek 
veidots kā svētki, kā līdzdomāt prieks, 
kā gaidīts notikums. Šoruden mūsu 
sarīkojuma mūziķis bija saksofonists 
Gunārs Ģeduševs. Kopnoskaņā ar 
Kultūras centra zāles oranžajiem ru-
dens toņiem, sarkanvīna uzdzirkstī-
jumu un rudo rudens ziedu rūgto 
smaržu, saksafona skanējums piešķīra 
vakaram zeltītas atblāzmas noskaņu, 
atstājot skaisti nodzīvotu dzīves stun-
du pēcsajūtu.

Anita Jansone-Zirnīte
Laikrakstam „Latvietis“

„Burulis“
Turpinājums no 8. lpp.

Atpakaļ pie zirgiem, vai pareizāk 
sakot, – cepurēm. Jau labu brīdi vēroju, 
ka vairākas dāmas – varētu pat teikt – 
vesels pulciņš – staigā galvas izcēlušas 
kā pāvi, un visām galvā tādas jocīgas 
uzriktes – līdzīgas cepurēm. (Iešāvās 
prātā, ka pāvi laikam izcēla astes, ne 
galvas, bet lai nu paliek.) Tūlīt sapra-
tu, ka te būs tā cepuru sacensība, kas 
minēta programmā. Nogrimu domās, 
redz cik tie letiņi apķērīgi: zirgu nav, 
tad ņem vietā dāmas ar cepurēm. Sa-
censība paliek sacensība. Kad atčohni-
jos no šīm pārdomām, tad manīju, ka 
biju sapircis veselu čupu visādu krāsu 
biļetes. Tas rāda, ka gados nobriedu-
šiem vīriem ar pārāk dziļu domāšanu 

jāuzmanās; nez kādus jokus vēl var sa-
taisīt. Pamodīsies vēl ar saderināšanās 
riņķi nāsīs. Bet šoreiz nebija nemaz tik 
ļauni – vinnēju šajā loterijā dažas smu-
kas mantiņas; būs atkal ko noziedot!

Kad nu ir sākts runāt par vinnē-
šanu, tad jāturpina vien būs... Es vis-
pirms devos pie kūku galda, jo skaidri 
zinu, ka tur var tikai vinnēt – nevar 
zaudēt... Ābolkūkas – trijas zortes, pie-
cas tortes – katra savādākā krāsā un 
garšā. Tad vēl drumstalkūkas un pīrā-
gi... un tad vēl... Ak, vai manu dieniņ! 
Rādu tikai ar pirkstu uz vienu, uz otru, 
trešo... Pie sestās un septītās dāma, kas 
pie kūku pārdošanas, sāk uz mani tā 
šaubīgi skatīties. Viss beidzās labi... 
man būs ko mieloties visu novembra 
mēnesi. Un ne jau tikai ar kūkām... 
Ārā, zālītē arī notika šeptes, un es ie-

gādājos balzamu, liķieri un alutiņu – 
viss dzimtenes ražojums. Un piparkū-
kas ar – nav tak tālu Ziemsvētki. Tad 
pēkšņi man, kā kad kāds būtu pa pieri 
iesitis, – es te noņemos ar ēdamlietām, 
bet šodien tak ir zirgu diena. Dodos 
pie zirgu – zušu galda un paņemu vēl 
dažas vietas sarakstos. Pati talcinie-
ču priekšniece Ingrīda šiverējās pie šī 
zušu galda. Laikam viņa, tāpat kā es, 
atzīst šo lietu par vissvarīgāko šodien... 
Nez, vai tik pati nav tos zušus zvejojusi 
ar? Dūšas un izdarības viņai netrūkst.

Saprotu, ka jūs esat nepacietīgi 
dzirdēt rezultātus. Nezinu, kāds zirgs 
vinnēja Melburnas kausu, bet es vin-
nēju – divus zušus!

Tādas tās lietiņas.
Jancis

Laikrakstam „Latvietis“

„Melbourne Cup!“
Turpinājums no 12. lpp.

Trīs neparastas epizodes rakstītā vārda vēsturē
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 14. nov., plkst. 11.00 LAI-
MAS Pavārmākas kursi ALB namā. 
Elīna Rikarde demonstrēs piparkūku 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
6. nov.
Svētdien, 15. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Trešdien, 18. nov., plkst. 8.30 Latvi-
jas valsts dibināšanas 97 gadu atcere – 
Latvijas Valsts karoga pacelšana pie 
Bernsaides pilsētas pašvaldības nama. 
Sīkāka informācija no Inta Puķīša.
Trešdien, 18. nov., plkst. 10.30 sa-
tiksimies pie ALB nama, lai dotos ar 
autobusu uz LAIMAS pusdienām, kas 
pašlaik ir noslēpums. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 13. nov.
Trešdien, 18. nov., plkst. 11.45 Lat-
vijas valsts dibināšanas 97 gadu atce-
re – Latvijas Valsts karoga pacelšana 
Amber Aged Care. Sīkāka informācija 
no Margotas Puķītes.
Trešdien, 18. nov., plkst. 17.30 – 
18.30, Latvijas valsts dibināšanas 97 
gadu atcere – Mīļākā dzeja un mūzika 
Sv. Pētera baznīcā. Sīkāka informācija 
no Margotas Puķītes.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas 97 gadu at-
cere – draudzīgas vakariņas sirsnīgā 
atmosfērā British Hotel latviešu vidū. 
Sīkāka informācija no Rūda Danča. 
rudis@bigpond.com.
Piektdien, 20. nov., plkst. 18.00 Latvi-
jas valsts dibināšanas 97 gadu atcere – 
DLOA un Latvijas goda konsula rīkota 
pieņemšana Tālavas lielajā zālē. Pie-
teikties pie Valda Tomaņa (8293 1330, 
baltic@westnet.com.au) līdz 12. nov. 

Sarīkojums notiks angļu valodā.
Piektdien, 20. nov., plkst. 19.30 
Sv. Pētera katedrālē Ziemeļadelaidē 
The Adelaide Philharmonia Chorus 
diriģenta Alda Sila vadībā dziedās 
Handeļa Mesija,
Sestdien, 21. nov., plkst. 11.00 – 13.00 
Latvijas valsts dibināšanas 97 gadu 
atcere – karoga pacelšana Tālavas pa-
galmā, svētki ģimenēm, bērniem un 
jauniešiem. Organizē Adelaides Lat-
viešu skola.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien, 22. nov., plkst. 15.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas 97 gadu atce-
re – Tālavas mazajā zālē – viesis no 
Latvijas, Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Pēteris Elferts. Organizē Ade-
laides Latviešu biedrība.
Ceturtdien, 26. nov., plkst. 10.30 
LAIMAS aprūpētāju grupa izbrauks 
no ALB nama uz McLaren ieleju pus-
dienās. Maksa $10 no personas. Pie-
teikšanās LAIMAS birojā līdz 23. nov.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 15. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 14. nov., plkst. 13.00 Lat-
vijas Valsts dibināšanas atceres akts 
SLB sarīkojumā Latviešu namā. Lat-
vijas viesa Pētera Kārļa Elferta svētku 
runa. Piedalīsies koris Baltika.
Pirmdien, 23. nov., plkst. 11.00 Saule 
Ltd pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 28. nov., plkst. 12.00 Rum-

my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
Svētdien, 29. nov., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 21. nov., plkst. 12.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu māc. Brigitas Sai-
vas 25 gadu ordinācijas atcerei (Prāv. 
Jānis Priedkalns un māc. Brigita Saiva). 
Pēc tam saviesīga tikšanās blakus zālē.

Kanberā
Svētdien, 15. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas 97 gadu atce-
res akts Sv. Pētera baznīcas zālē, Reid. 
Svētku runu teiks Latvijas Ārliju mi-
nistrijas speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos Pēteris Elferts.. 
Pēc runas, uz lielā ekrāna – Latvijas 
daba mūzikā. Ieeja pret labprātīgiem 
ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 15. nov., plkst. 13.00 Valsts 
Svētku atceres dievkalpojums Sv. Pē-
tera baznīcā, Reid. Kalpos māc. Ivars 
Osis no Sidnejas.

Melburnā
Ceturtdien, 12. nov., plkst. 14.00 Bī-
beles studija Latviešu ciemā.
Sestdien, 14. nov., plkst. 14.00 Latvie-
šu nama Misiņa zālē Melburnas Lat-
viešu nama Kooperatīva pilnsapulce.
Sestdien, 14. nov., plkst. 16.00 
AL56KD atbalsta Deju un dziesmu 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
12. novembris
Kaija, Kornēlija
1655. pēdējais Ketleru dinastijas Kur-
zemes un Zemgales hercogs Ferdi-
nands.
1905. dramaturgs Voldemārs Saules-
kalns.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1830. latviešu gleznotājs Kārlis Hūns.

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1930. filologs Jānis Kušķis.
1930. katoļu garīdznieks, kardināls Jā-
nis Pujāts.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Imants Kronītis.
1963. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, diriģente Lilita Daenke.

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1945. Šveices valdība pārņem Baltijas 
valstu diplomātu un konsulāro īpašu-
mus un arhīvus.

16. novembris
Banga, Glorija
1917. dibināta Latvijas Pagaidu Nacio-
nālā Padome (LPNP) Valkā.

17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Starptautiskā studentu diena
1918. dibināta Latvijas Tautas Padome 
(pagaidu parlaments).
1928. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Ilmārs Lūsis.

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa
Latvijas Republikas Proklamēšanas 

diena
1918. Otrā Rīgas pilsētas krievu (tagad 
Nacionālajā) teātrī notiek Latvijas Re-
publikas proklamēšanas akts. Latvijas 
Tautas Padome pasludina neatkarīgu 
Latvijas valsti.
1918. literāts, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1920. dib. Latvijas Kultūras fonds.
1935. atklāj par tautas saziedotiem lī-
dzekļiem uzcelto tēlnieka Kārļa Zāles 
veidoto Brīvības pieminekli Rīgā.
1945. gleznotāja Laima Eglīte.
1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1960. Latvijas kanoe airētājs (zelta un 
sudraba Olimpiskās medaļas) un poli-
tiķis Ivans Klementjevs.
1967. izglītības un preses darbiniece, 
interneta portāla Latvians Online līdz-
īpašniece Daina Grosa.
1975. folkloriste, tulkotāja, publiciste 
Aija Rozentāla-Biezaite. ■
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vakars Latviešu namā.
Otrdien, 17. nov., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Trešdien, 18. nov., plkst. 8.30 Latvie-
šu ciemā – Karoga uzvilkšana, svēt-
brīdis, uzrunas, deklamācijas un šam-
panieša brokastis ar dziedāšanu.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku atzīmēšana – Dievkalpojums, 
LV goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa 
apsveikums, priekšnesumi. Pēc diev-
kalpojuma baznīcas zālē – šampānietis 
un uzkodas.
Sestdien, 21. nov., plkst. 10.00 – 18.00 
Latvijas Valsts svētku atzīmēšana Lat-
viešu namā visas dienas garumā.

10.00-18.00: Kafejnīca Rīga,
11.00-17.00: Tirdziņš Nama foajē 
(ar pārtraukumu akta laikā),
12.00-14.00: Dārza kafejnīca. 
14.00: Valsts svētku akts. Svētku 
runu teiks Ārlietu ministrijas spe-
ciālo uzdevumu vēstnieks diaspo-
ras jautājumos Pēteris Elferts. Pēc 
sarīkojuma tikšanās ar svētku vie-
si Pēteri Kārli Elfertu Lielajā zālē. 
Svētku dalībnieki aicināti visos sa-
rīkojumos ierasties tautas tērpos.

Līdz 21. nov. Emīla Zīles izstāde 
Desk tops Fort Delta, Shop 59 Capitol 
Arcade, 113 Swanston St., Melbourne.
Otrdien, 24. nov., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Informā-
cija Amanda 0421709339. Esiet mīļi 
aicināt mūsu pulciņā!
Piektdien, 27. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas gada 
noslēguma akts Latviešu namā.
Sestdien, 28. nov., plkst. 13.00 MLOA 
pilnsapulce Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 15. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 15. nov., dievkalpojums 
Latviešu ciemā ATCELTS.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku atzīmēšana – Dievkalpojums, 
LV goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa 
apsveikums, priekšnesumi. Pēc diev-
kalpojuma baznīcas zālē – šampanietis 
un uzkodas.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 Pel-
nu urnas noguldīšana, svētīšana un 
iemūžināšana Foknera kapsētā.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.30 Mirušo 
piemiņas diena un Kapusvētki Fokne-
ra kapos. Kapusvētku svētbrīži: 10.30 
Sv. Krusta draudzes kapsētā; 11.30 
Melb. 1. lat. ev. lut. draudzes kapsētā; 
12.30 Sv. Jāņa ev. lut. draudzes kapsētā.

Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 
1. Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 29. nov., plkst. 12.00 Bībe-
les studijas.

Pertā
Trešdien, 18. nov., Valsts svētki.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā Growth Luthe-
ran Network draudzē. Pāvila draudzes 
locekļi mīļi aicināti piedalīties.

Sidnejā
Trešdien, 11. nov., plkst. 11.00 Lāč-
plēša dienas atcere DV namā.
Piektdien, 13. nov., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 15. nov., plkst. 13.00 18. no-
vembra pusdienas Latviešu namā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 18. no-
vembra akts Latviešu namā. Svētku 
runu teiks Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Pēteris Elferts.
Sestdien, 21. nov., plkst. 9.00 Sestdie-
nas skolas izlaidums Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. nov., plkst. 10.00 Lat-
vijas Valsts svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 22. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu.
Svētdien, 29. nov., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 15. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 22. nov., plkst. 9.30 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums.
Svētdien, 29. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Trešdien, 18. nov., Latvijas Valsts 
svētku svinības pie Jura un Marga-
retas, 56 Tradewinds Ave., Paradise 
Point. Groziņi.
Svētdien, 22. nov., plkst. 12.00 – 16.00 
pusdienas Lone Star Tavern Mermaid 
Beach. Mūzika – Fortinato no Itāļu 
kluba. $45 par pilnām pusdienām.

ASV
Trešdien, 11. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Klīvlandē.
Piektdien, 13. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Bostonā.
Sestdien, 14. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Ņujorkā.
Svētdien, 15. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Vašingto-
nā, DC.
Sestdien, 21. nov., Laimas Jansones 

un Zanes Pērkones koncerts Filadelfijā.
Svētdien, 22. nov., Laimas Jansones un 
Zanes Pērkones koncerts Priedainē, NJ.
Sestdien, 28. nov., un 29. nov., In-
ternational rating tournament Cup in 
memory of Janis Piebalgs. Stage 10 of 
the World Cup, Latvia.

Jaunzēlandē
Sestdien, 21. nov., plkst. 17.30 Lat-
viešu namā Latvijas Valsts svētku 
dievkalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons. Pēc diev-
kalpojuma Valsts svētku atzīmēšana, 
kam sekos saviesīgs vakars ar izlozi. 
Lūdzu, groziņus un mantiņas izlozei. 
Ieeja – $10 ziedojums.

Kanādā
Trešdien, 18. nov., Laimas Jansones 
un Zanes Pērkones koncerts Toronto.

Vācijā
Sestdien, 14. nov., plkst. 10.00 –14.00. 
Latviešu Centrā Minsterē ikgadējais 
volejbola turnīrs. Turnīrs notiks sporta 
zālē Bröderichweg 36, 48159 Münster. 
Visi interesenti aicināti piedalīties!
Sestdien, 14. nov., plkst. 17.00 Valsts 
svētku svinības Latviešu Centrā Mins-
terē! Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu 
dalību līdz 1. nov., rakstot uz e-pastu 
info@lcm.lv vai zvanot 0251-217017 un 
norādot personu skaitu un vārdus, uz-
vārdus. Ieejas maksa Latviešu Centra 
Minsterē biedriem, kuri līdz 2015. g. 
1. nov. nokārtojuši savas saistības, proti, 
samaksājuši biedra maksu, ir zemāka. 
Sarīkojuma ieejas maksa jāpārskaita uz 
Latviešu Centra Minsterē kontu arī līdz 
1. nov. Svētku runu teiks Dainis Īvāns, 
koncerts un balle – Autobuss debesīs.
Sestdien, 14. nov., visas dienas garu-
mā būs iespēja pieteikties LR pasēm 
un ID kartēm. Iepriekš noteikti jāpie-
sakās vēstniecībā:
consulate.germany@mfa.gov.lv.
Sestdien, 21. novembrī, plkst. 15.00, 
Latviešu centrā Bērzaine, Dienvidvā-
cijas pilsētā Freiburgā notiks Latvijas 
97. dzimšanas dienas svinības un tik-
šanās ar Latvijas Republikas Kultūras 
ministri Daci Melbārdi. Svētku Svētbrī-
di vadīs Latvijas evanģēliski luteriskās 
baznīcas Vācijā mācītājs Rinalds Gul-
bis. Sekos Latvijas Republikas Kultūras 
ministres Daces Melbārdes uzruna, kā 
arī Latvijas Valsts prezidenta Raimon-
da Vējoņa videouzruna. Muzicēs Lie-
ne Sējāne un Kristaps Grasis. Svētku 
noskaņu papildinās Latviešu skoliņas 
Bērzainīte muzikāls priekšnesums. Ai-
cinām ņemt līdzi groziņus, kopīgajam 
svinību galdam. Papildus informācija, 
zvanot 076153340 vai rakstiet uz e-pa-
sta adresi berzaine@latviesi.com.

Latvijā
Trešdien, 11. nov., Lāčplēša diena. Sa-
rīkojumi visas dienas garumā: http://
www.kultura.riga.lv/public/70969.html
Trešdien, 11. nov., plkst. 14.00 kino-
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 11. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. novembrī.
€1 = 1,52630 AUD
€1 = 0,71410 GBP

€1 = 1,64650 NZD
€1 = 1,07760 USD

teātrī K Suns Okupācijas muzejs izrā-
dīs jaunu dokumentālu filmu Zedelge-
ma par latviešu leģionāriem, kas Otrā 
pasaules kara beigās nonāca gūstā Ap-
vienotās Karalistes okupācijas zonā 
un tika izvietoti Beļģijā, Zedelgemas 
nometnē. Filmas autors un režisors ir 
Andris Feldmanis. Filmā izmatotas 
intervijas ar bijušajiem leģionāriem un 
Okupācijas muzeja un arī citu muzeju 
krājumos esošie dokumenti. Ieeja uz 
filmas pirmizrādi brīva.
Trešdien, 11. nov., Lāčplēša diena. 
Brīvības cīnītāju gars cauri laikiem.

Plkst. 17. – 18. Svecīšu iedegšana 
Brāļu kapos Brīvības cīnītāju pie-
miņai.
Plkst. 18 – 19 Lāpu gājies no Brāļu 
kapiem līdz Brīvības piemineklim.
Plkst. 19. – 19.20 Svētbrīdis pie 
Brīvības pieminekļa; koncertē Lie-
pupes jauktais koris Pernigele un 
Ogres jauktais koris.
Plkst. 19.20 – 19.30 Lāpu gājiens no 
Brīvības pieminekļa līdz Latviešu 
Strēlnieku laukumam.
Plkst. 19.30 – 21.00 Latviešu Strēl-
nieku bataljona simtgades dibināša-
nas Daudzinājums; koncertē Vilki, 
Vilkači, Skandenieki.
Plkst. 21 – 22 Uguns plosta palaiša-
na Daugavā pie Akmens tilta.
Plkst. 22 – 23 Koncerts Latviešu 
Strēlnieki laukumā; muzicē Latvi-
jas rokgrupa Skyforger.

Piektdien, 13. nov., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 14. nov., plkst.17.00 Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskā baznīcā Lū-
cijas Garūtas un Andreja Eglīša Lat-
viešu lūgšana Dievam – kantāte Dievs, 
tava zeme deg! Izpilda Rīgas Stradiņa 
Universitātes jauktais koris Rīga, Pre-
zidiju konventa vīru koris, tenors – 
Ingus Pētersons, baritons – Eduards 
Vācietis, ērģeles – Tālivaldis Deksnis, 
diriģente – Zane Zilberte.
Svētdien, 15. nov., plkst. 12.00 Rīgā 
Mazā ģilde koncerts RĪTA GAISMĀ. 
Programmā latviešu tautas mūzika un 
mūsdienu latviešu komponistu skaņ-
darbi. Koncertu vada Zigfrīds Muktu-
pāvels. Ieeja bez maksas.
Svētdien, 15. nov., plkst. 17.00 Rīgā 
Mazā ģildē koncerts SAULES DĀR-
ZĀ. Programmā latviešu tautas mū-
zika, mūsdienu latviešu komponistu 
skaņdarbi, pirmatskaņojums – Alvils 
Altmanis Balāde Tēvzemei apvieno-
tā koklētāju ansambļa izpildījumā. 
Koncertu vada Zigfrīds Muktupāvels. 
Koncerta laikā Bellacord zālē aplūko-
jama izstāde Kokle cauri laikiem, iz-
stādes kurators Imants Robežnieks.
Līdz 15. nov. Latvijas Dzelzceļa vēs-
tures muzejā būs apskatāma Latvijas 
laikmetīgās mākslas izstāde Lielāks 
miers, mazāks miers. Izstāde, kas ir 
vērienīgākā mūsdienu mākslinieku 
jaundarbu parāde, notiks Borisa un 

Ināras Teterevu mākslas programmas 
TÊTE-À-TÊTE 2015 ietvaros.
Pirmdien, 16. nov., plkst. 19.00 Rituā-
lais uzvedums Čūsku vārdi Mūzikas 
namā Daile. Piecās uzveduma daļās da-
lībnieki un skatītāji varēs izdzīvot čūs-
kas daudznozīmību no pasaules radīša-
nas līdz mīlestības un laimes virsotnei. 
Uzvedumā piedalās vairākas etnogrā-
fiskie ansambļi un folkloras kopas, mū-
ziķis TOBIAS ILLINGWORTH (An-
glija), dejotāji AURĒLIJA RANCĀNE, 
JANA JACUKA, NAURIS MIĶELIS 
GOBA. Rīko Latvijas Folkloras biedrī-
ba. Ieejas biļetes „Biļešu paradīze.
Pirmdien, 16. nov., plkst. 19.30 Rīgā 
Mazā ģildē koncerts LATGAĻU 
DZIESMAS. Piedalās kamerkoris 
Muklājs, mākslinieciskais vadītājs Jā-
nis Kokins, diriģenti Laima Lediņa un 
Jānis Pēlmanis. Ieeja bez maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 9.00 Eku-
meniskais dievkalpojums Rīgas Doma 
baznīcā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 10.30 ziedu 
nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 13.00 Nacio-
nālo bruņoto spēku un Iekšlietu minis-
trijas vienību militārā parāde.
Trešdien, 18. nov., plkst. 14.00 Rī-
gas kultūras un atpūtas centrā Imanta 
koncerts OZOLS. Piedalās Rīgas Sak-
sofonu kvartets – Ilze Lejiņa, Artis 
Sīmanis, Ainars Šablovskis un Baiba 
Tilhena, solisti Ieva Parša (balss) un 
Valdis Muktupāvels (balss, kokle, dū-
das). Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, 
kas no 11. novembra saņemami kultū-
ras centrā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 15.00 Kul-
tūras pilī Ziemeļblāzma koncerts PAR 
LATVIJU!. Piedalās Orķestris Rīga, 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas sko-
las zēnu koris, diriģenti Valdis Butāns 
un Romāns Vanags, solisti Aija Vīto-
liņa, Ance Krauze un Dainis Skutelis. 
Ieeja bez maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes svinīgais 
Valsts svētku dievkalpojums Metodis-
tu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē Latvi-
jas vīru koru dižkoncerts MUMS AT-
KAL SPĀRNOS JĀCEĻAS, MUMS 
JĀCEĻAS! /Aspazija/. Koncerta māks-
linieciskais vadītājs un diriģents Ed-
gars Račevskis. Solisti Arvīds Klišāns 
(mežrags), Dana Bramane (soprāns) un 
Māris Evalds (tenors). Koncertmeis-
tare Ilze Ozoliņa. LR ekspreziden-
tes Vairas Vīķes Freibergas un RLB 
priekšsēdētāja Gunta Gailīša svētku 
uzrunas. Ieeja bez maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 17.00 Latvi-
jas Kara muzejā koncerts JAUNS ES 
BIJU KARAVĪRS. Piedalās folkloras 
un seno cīņu kopa Vilkači. Ieeja bez 
maksas.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 Rīgā 
Mazā ģildē koncerts TRĪS TENORI 
LATVIJAI. Dzied Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis un Guntars Ruņģis. 

Koncertmeistars Gints Bērziņš. Ieeja ar 
bezmaksas ielūgumiem, kas no 11. no-
vembra saņemami kultūras centrā.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.00 
Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā kon-
certs DZIESMAS LATVIJAI. Piedalās 
Arodbiedrību kluba Vecrīga jauktais 
koris RĪDZENE un Latvijas Izdevnie-
cību jauktais koris BURTNIEKS. Diri-
ģenti Vitolds Rijnieks un Egils Lipšāns.
Trešdien, 18. nov., plkst. 19.30 Svinī-
gais pasākums pie Brīvības pieminek-
ļa. Piedalās Orķestris Rīga (diriģents 
Valdis Butāns), Jauniešu koris Kamēr… 
(diriģents Jānis Liepiņš). Solisti: Jolan-
ta Strikaite un Juris Jope. Instrumentālā 
grupa: Mārcis Auziņš (ģitāra), Edvīns 
Ozols (bass), Artis Orubs (sitaminstru-
menti), Ritvars Garoza (taustiņinstru-
ments). 20.00 Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa svētku uzruna.
Trešdien, 18. nov., plkst. 21.00 11. no-
vembra krastmalā. Dziedāsim kopā 
Latvijas valsts himnu DIEVS, SVĒTĪ 
LATVIJU SVĒTKU UGUŅOŠANA.
No 18. līdz 20. nov. katru dienu no 18. 
līdz 23.00 Rīgas pilsētvidē Gaismas 
festivāls STARO RĪGA 2015 GAISMU 
SAUCA... Latvijas māju sajūtu meklē-
jot. Uzzini vairāk www.staroriga.lv.
Piektdien, 20. nov., plkst. 18.00 Rī-
gas Kongresu namā Rīgas pirmizrāde 
nebēdnīgi-muzikālai izrādei bērniem 
Paukojam un šmaukojam, kas prie-
cēs gan pirmskolas un jaunāko klašu 
bērnus, gan viņu vecākus, un ikvienu, 
kam patīk atgriezties bērnības mīļajās 
un draiskulību pilnajās atmiņās.
Līdz 22. nov. fotoizstāde Rīgas Brā-
ļu kapiem 100. Pagātne un šodiena 
Sv. Pētera baznīcā, Rīgā.
Līdz 22. nov. Cēsu izstāžu namā lie-
tišķās mākslas izstāde Linu dvieļi un 
māla krūzes. Vienā ekspozīcijā apvie-
notas divas lietišķās mākslas nozares – 
aušana un keramika. Izstādē apskatā-
mi tautas lietišķās mākslas studiju un 
individuālo meistaru darbi, Latvijas 
Mākslas akadēmijas studentu un pa-
sniedzēju, kā arī Latvijas Mākslinieku 
savienības biedru darbi. Ekspozīciju 
veido vairāk nekā 500 linu dvieļi un 
200 māla krūzes, kā arī darbi no Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja.
Līdz 30. nov. Rīgas Centrālās biblio-
tēkas Daugavas filiālbibliotekā Rīgā, 
Aviācijas ielā 15, 2.stāvā atvērta Ženijas 
Annas Freimanes (AFIAP) fotoizstāde 
Pastāvēs, kas pārvērtīsies (Rainis); 
kontaktinformācija tālr. 67848995; 
e-pasts: daugava@rcb.lv
Līdz 30. dec., Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma laikmetī-
gās mākslas izstāde Bīstamās rotaļas. 
Izstādes kuratore ir Inga Brūvere, pro-
ducente – Indra Rubene.  ■
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