
19. maijā Saeima otrajā lasījumā ar 60 
balsīm atbalstīja grozījums Latvijas Oku-
pācijas muzeja likumā, kas paredz piešķirt 
muzeja ēkai un Padomju okupācijas upuru 
piemiņas memoriālam nacionālā interešu 
objekta statusu un nodot Būvvaldes funkciju 
izpildīšanu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (VARAM). Neviens de-

putāts nebalsoja PRET, un neviens neatturējās. Oficiāli bija 
klāt bet nebalsoja vēl 23 deputāti.

Lai mudinātu deputātus balsot PAR, Latvijas Okupā-
cijas muzeja biedrība pirms plenārsēdes pie Saeimas nama 
rīkoja piketu, kurā pulcējās muzeja darbinieki, biedrības 
biedri, represētie un muzeja atbalstītāji, kopumā ap 80 cil-
vēku.

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas valdība 
kā pēdējā no visām ES 
dalībvalstīm beidzot 
parakstījusi Stambulas 
konvenciju, un nu Saei-
mai stāv priekšā liels lē-
mums – tās ratifikācija. 
Pats grasos balsot Par, 

bet daļas valdības (precīzāk – Tieslie-
tu ministrijas) un sabiedrības protesta 
nostāja mudina mani šo pozīciju pa-
skaidrot.

Tāpat vēlos arī skaidrot, kas īsti ir 
šī Stambulas konvencija, jo man dis-
kusiju gaitā ir radusies pārliecība, ka 
liela daļa tās kritizētāju nemaz nav 
pilnībā izlasījuši dokumenta tekstu, 
bet pieņem emocionālus lēmumus. Tā-
pat, kā daļa mūsu tautiešu ASV šobrīd 
emocionāli pieņem Donalda Trampa 
kā nākamā prezidenta kandidatūru, lai 

arī daudzas pazīmes liecina, ka viņa 
politika būs Eiropas un Latvijas drošī-
bas apdraudējums.

Emocionāla argumentēšana, neie-
dziļinoties būtībā, ir bīstama. Stambu-
las konvencijas gadījumā, acīmredzot, 
ir pieticis ar diviem vārdiem sociālais 
dzimums, lai izraisītu emociju sprā-
dzienu bez izpratnes par šo jēdzienu.

Konvencijas mērķis un formulē-
tais uzdevums ir aizsargāt sievietes 
un bērnus pret fizisku un psiholoģisku 
vardarbību ģimenē. Un ar kaunu jāat-
zīst, ka saskaņā ar statistikas pētīju-
miem, Latvijā vardarbības līmenis pret 
sievietēm pārsniedz vidējos rādītājus 
Eiropas Savienībā – saskaņā ar ES Pa-
mattiesību Aģentūras veikto pētījumu 
esam 7. vietā pēc vardarbības līmeņa... 
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Klusais ārprāts ar 
„sociālo dzimumu“
Atis Lejiņš par Stambulas konvenciju

Latvijas Okupācijas muzeja likums
Saeima apstiprina grozījumus otrajā lasījumā

Pikets pie Saeimas nama.
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Ir pasākumi, kuri daudziem ir 
maznozīmīgi, bet kas ar savu raksturu 
ir saistoši un interesanti. Tāds sarīko-
jums ir kameras gadskārtējās pusdie-
nas kurās atzīmējām ne tikai kameras 
dibināšanu, bet kopā ar laikmetīgu 
referātu dodam biedriem un viesiem 
pavadīt patīkamu pēcpusdienu.

Šogad – piektdien, 6. maijā, Ade-
laides Latviešu namā Tālava vairāk 
nekā 50 dalībnieku reģistrējās un, 
malkojot glāzi šampanieša, sapazinās 
un iejutās svētku atmosfērā. Noteiktā 
laikā Kameras prezidents Dr. Valdis 
Tomanis aicināja viesus pie grezni 
klātiem galdiem baudīt lietuviešu pa-
vāra gatavoto mielastu.

Savā svētku runā Dr. Tomanis svei-
ca viesus, kuru starpā bija kaimiņtau-
tu pārstāvji un mūsu pašu sabiedrības 
organizāciju vadītāji. Runas turpināju-
mā Prezidents pakavējās pie kameras 
sākumiem, sveicot klātesošos dibinā-
tājus. Tālāk viņš minēja gada svarīgā-
kos Kameras darbus – sakaru meklē-
šana un sadarbības iespēju vērtēšanu, 
kā arī tikšanos ar citām kamerām un 
saistību ar Etnisko kameru apvienību 
(CITCA). Nopietnākais uzdevums bija 
organizēt Latvijas 
rūpnieku delegāci-
jas tikšanos Ade-
laidē.

Pēc sātīgā mie-
lasta Dr. Tomanis 
iepazīstināja ar 
galda runas teicēju 
Dāvidu Koloviku 
(David Colovic), 
kurš pārstāvēs 
Liberāļu partiju 
nākošās vēlēšanās 
Adelaides vēlēša-
nu iecirkni. Dāvids 
ir emigrantu paau-
dzes atvase, izglī-
tojies Adelaidē un 
strādā kā jurists. 

Savā runā viņš plaši pastāstīja savas 
ģimenes saknes un dzīvi Austrālijā, 
kas, kā viņš pats minēja, bija līdzīga 
vairuma klausītājiem. Dāvids mazliet 
pieskārās saviem nodomiem par Ade-
laides rajona vajadzībām cerot, ka tiks 
ievēlēts to pārstāvēt.

Runas noslēgumā kameras goda 
biedrs Bruno Krūmiņš pateicās ru-
nātājam un pasniedza velti grāmatu – 
Pēdas (Latvian Footprints) par latvie-
šu dzīvi Adelaidē.

Pēc kafijas un smalkmaizīšu bau-
dījuma Prezidents paziņoja loterijas 
rezultātus, kur galvenais vinnests bija 
Dienvidaustrālijas parlamenta vīna 

komplekts, kuru sagādāja Džūlians 
Stefanijs (Hon. Julian Stefani) (arī 
viens no kameras dibinātājiem).

Ar to arī beidzās interesantās un 
sekmīgās Kameras dibināšanas pus-
dienas.

Ilmārs Lūsis
Laikrakstam „Latvietis“

Kā Jūs varbūt zināt, 
Adelaides Latviešu sko-
las (ALS) temats šogad 
ir Latviešu ēdieni. Sest-
dien, 2016. gada 9. ap-
rīlī, kamēr skolotāji bija 
kursos Sidnejā, spēļu 
grupa, bērnudārzs un 

skolēni kopā ar saviem vecākiem de-
vās izbraukumā uz ābeļdārzu Imanta, 
Adelaides kalnos, netālu no Ašbornas 
mazpilsētas. ALS saimi laipni pie 
sevis ciemos uzņēma Inta un Juris 

Skābe. Juris iemācīja ALS par ābolu 
šķirnēm, un visiem bija iespēja novākt 
ābolus no ābelēm.

Skolotāja Margota Puķīte sagata-
voja aktivitātes bērniem: mēģināt ie-
kost ābolu, kas karājās no striķa, mizot 
visgarāko ābolu mizu un mēģināt ie-
kost ābolu, kas peld ūdenī.

Bija pavadīta skaista diena Adelai-
des kalnos!

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

Skolas bērni ābeļdārzā „Imanta“
Visiem bija iespēja novākt ābolus no ābelēm
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Latviešu Tirdzniecības un rūpniecības kamera Austrālijā
Gadskārtējās pusdienas

Bruno Krūmiņš pasniedz grāmatu Dāvidam Kolovikam 
(no labās).

Valdis Tomanis.



Svētdien, 2016. gada 22. maijā Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

Tēvs turēja, māte kūla
Manu jaunu līgaviņu;
Es gribēju žēlot iet,
Smiekli nāca, nevarēju.
(22087-4)

Kāda bija senlatviešu 
attieksme pret vardarbību pret sievie-
tēm? Vai šī tautas dziesma no Kastrānes 
pagasta patiešām stāsta par vīru, kuram 
nāk smiekli, kad vecāki sit viņa sievu?

Krimuldas pagastā ir pierakstīta 
līdzīga tautas dziesma:

Tēvs turēja, māte kūla
Manu jaunu līgaviņu;
Pats es gauži noraudāju,
Uguntiņu rādīdams.
(22087-5)
Šoreiz vīram tomēr žēl sievas sā-

pes, bet ar visu to, nedarīs nekā, lai 
apturētu sišanu.

Kā ir šodien ar vardarbību ģime-
nē pret sievietēm? Vai Latvijas vīrieši 
cienī un sargā savas sievas, ne tā kā tas 
notiek dažādās citās sliktās Eiropas 
zemēs?

Pēdējā laikā bieži piesaukts Eiro-
pas Savienības Pamattiesību aģentū-
ras 2014. gadā publicētais pētījums par 
vardarbību pret sievietēm, lai pierādī-
tu, ka neesam nemaz vissliktākie.*

Tur ir dati par dažādiem jautāju-
miem, bet, ja runājam par vardarbību 
ģimenē, tad attiecīgais jautājums skar 
fizisko vardarbību, kuru kopš 15 gadu 
vecuma ir veicis sievietes partneris. 
Uz šo jautājumu, 31% Latvijas sievie-
tes ir atbildējušas apstiprinoši. Tas ir 
lielākais rādītājs visā Eiropas Savie-
nībā. Otrā vietā ir Dānija ar 29%, bet 
pēdējā ir Spānija ar 12%.

Te būtu godīgi minēt, ka pētījums 
ir tikai aptauja, kurā sievietēm tika 
prasīts: Cik bieži ir kāds Jūs pagrūdis 
vai grūstījis; iepļaukājis; sviedis Jums 
ar cietu priekšmetu; sagrābis Jūs vai 
rāvis aiz matiem; sitis Jūs ar dūrēm 
vai cietu priekšmetu, vai spēris; Jūs 
apdedzinājis; mēģinājis Jūs smacēt 
vai nožņaugt; iegriezis vai sadūris Jūs, 
vai šāvis uz Jums; sitis Jūsu galvu pret 
kaut ko? Partneris ieskaita personas, 
ar kurām atbildētājs ir vai ir bijis pre-
cējies, dzīvojis kopā vai ir bijis attiecī-
bās bez dzīvošanas kopā.

Kā redzams, ar jēdzienu vardar-
bība ir segts vesels diapazons, kur 
neatšķir, piemēram, grūšanu no sadur-
šanas. Turklāt dažās sabiedrībās sie-
vietēm varētu būt kauns atzīties, ka tās 
vīrs veic vardarbību pret viņu, kamēr 
valstīs, kur pastāv dzimumu līdztiesī-
ba varētu būt lielāka atklātība. Jāpie-
bilst, ka Latvijā salīdzinoši liberālākā 
neatkarībā uzaugušā 18 līdz 29 gadu 
vecuma grupā rādītājs ir tikai 22%, 
kas ir 8. vietā Eiropā.

Lai arī ir daudz atrunu, tomēr pir-
mā vieta ir pirmā vieta. Gandrīz treš-
daļa Latvijas sieviešu apgalvo, ka ir 

Pirmā rindā no kreisās: Ingrīda Ozola, Rasma Lāce, Juris Skābe, Iris Minki-
vica(Minkiewicz), Dace Dārziņa, Ināra Strazda, Aivars Līdums, Māra Līduma, 
Pēteris Strazds. Otrā rindā no kreisās: Inta Skābe, Ilze Tomasa (Thomas), Ivars 
Štubis, Lilita Daenke, Zinta Līduma, Jānis Caune, Peter Daenke, Ivars Ozols, 
Ilmārs Līdums, Varis Līdums, Maija Tomane, Valdis Tomanis, Andris Dārziņš, 
Andris Jansons, Sarmīte Jansone, Ints Puķītis, Regīna Laura, Ieva Daenke, 
Margota Puķīte, Jānis Laurs, Ilze Ostrovska, Māris Ozols.
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Akadēmiskā vienība Atāls
Atzīmē savu 56. gadskārtu

Piektdien, 20. maijā, Adelaides 
Latviešu namā Tālavā akadēmiskā vie-
nība Atāls atzīmēja savu 56. gadskārtu 
un arī atvēra tikko uzrakstīto un publi-
cēto grāmatu par Atāla vēsturi un Atā-
la locekļiem gadu gājumā.

Inženieru zinātņu studente Ieva 
Daenke bija svētku runātāja un stāstī-
ja par saviem piedzīvojumiem Latvijā, 
veselu gadu strādājot pētniecības dar-
bā pie prof. K. Grosa.

Dace Dārziņa, Atāla vecākā

VDK arhīvi Maskavā
No jauna noslepenoti

VDK, NKVD un līdzīgo PSRS 
iestāžu arhīvu dokumenti būs pieeja-
mi tikai pēc 2044. gada, ziņo Latvijas 
televīzijas raidījums de facto. Šādu lē-
mumu pirms diviem gadiem pieņēma 
starpinstitūciju komisija, kas atbild par 
arhīvu dokumentu atslepenošanu.

Raidījums skaidroja, kāda Latvijai 
nozīmīga informācija glabājas Krievi-
jas arhīvos un cik tā ir pieejama. 

Krievijas likumi ļauj kādam do-
kumentam noteikt slepenību uz 30 
gadiem. Lai to pagarinātu, ir nepie-
ciešams starpinstitūciju komisijas zi-
ņojums. Vienam Krievijas pilsonim 
tiesājoties par pieeju informācijai par 
sava radinieka vajāšanu Lielā Tero-
ra laikā, izrādījies, ka pirms diviem 
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cietušas vardarbību no partnera. Tā 
nedrīkst turpināties!

GN
* http://fra.europa.eu/en/publications-
and-resources/data-and-maps/

survey-data-explorer-violence-
against-women-survey
Kopsavilkums latviski: http://fra.
europa.eu/sites/default/files/fra-2014-
vaw-survey-at-a-glance-oct14_lv.pdf
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Ģimenes dienas svētki Latviešu ciemā
Svin MLB Daugavas skola un bērnudārzs „Daina“

Neparasti siltā un 
saulainā rudens pēcpus-
dienā Melburnas Lat-
viešu biedrības (MLB) 
Daugavas skolas saime 
kopā ar bērnudārzu 
Daina pulcējās saviem 

gadskārtējiem Ģimenes dienas svēt-
kiem sestdien, 7. maijā, Melburnas 
Latviešu ciemā, Dienvidvantirnā. Cie-
mu iemītniekus, skolēnu vecākus un 
vecvecākus iepriecināja ar dzejoļiem, 
dziesmām, dejām un uzrunām.

Sarīkojums iesākās ar māc. Daiņa 
Markovska svētbrīdi, kuram sekoja 
skolas pārzine Līga Dārziņa ar sirsnī-
giem ievadvārdiem. Līga piezīmēja, ka 
Ģimenes dienas svētki Latviešu ciemā 
ir viens no mīļākajiem sarīkojumiem 
skolas kalendārā, ko svinam kopā ar 
radiem un draugiem, kas tik daudz de-
vuši, mūs audzinot un apmācot.

Sekoja klašu uzvedumi, kurus 
skolēni bija iestudējuši un kas deva 
viņiem iespēju pielietot savas valo-
das spējas atklātā sarīkojumā. Bērn-
dārznieki ar lielu sajūsmu deklamēja 
A. Ķirškalnes Tā kā gara saules diena, 
kam sekoja 2. klase ar savu asprātīgo 
Gribam zināt, gribam zināt interpre-
tāciju. Apvienotā 3. un 4. klase ne ti-
kai deklamēja tautas dziesmas, bet arī 
rādīja sagatavotos mātes attēlus saules 
staru rāmīšos. Drošsirdīgi deklamēja 
5., 6. un 7. klases skolēni, tai starpā 
skaitot arī Raiņa un Aspazijas klasis-
kos dzejoļus.

Sekojot Daugavas skolas tradīci-
jām, 8. klases audzēkņi – Astrīda Bir-
zule, Ingrīda Dārziņa, Elissa Saliņa un 
Ingus Sveilis – pasniedza pašu sarak-
stītos stāstījumus par savām ģimenēm.

„Varam būt pārliecināti, ka kat-
ram mūsu audzēknim ir vismīļākie, 
visgudrākie un vislabākie vecāki pa-
saulē,“ novēroja pārzine Līga Dārziņa 
pēc šiem stāstījumiem.

Skolēni parādīja savas muzikālās 
un kultūras prasmes, uzstājoties ar 
dziesmām un tautas dejām. Daugavas 

skolas koris Ievas Ozo-
liņas vadībā nodziedāja 
divas dziesmas, un tautas 
deju uzvedumu iestudēja 
Lāra Brennere. Pēc uz-
vedumiem bērni aicināja 
savus ģimenes locekļus pievienoties 
dančos.

Pirms visi baudīja bagātīgi klā-
tu kafijas galdu, bērni izdalīja savām 
mātēm un sarīkojuma viesiem baltus 
ziedu pušķus.

Nobeidzot, pārzine Līga pateicās 
Ciemu vadībai par iespēju atkal kopīgi 
atzīmēt Ģimenes dienu, kā arī vecā-
kiem, kuri palīdzēja ar atbalsta dar-

biem.
MLB Daugavas skola darbojās sest-

dienās no plkst. 11.30 līdz plkst. 15.30, 
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens 
Street, Elwood. Tuvāku informāciju 
sniedz skolas pārzine, Līga Dārziņa: 
(epasts: liga@darzins.com)

Iveta Samule
MLB Daugavas skolas vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

AL56.KD līdzekļu vākšanas koncerts
Deju un dziesmu koncerts Melburnā

Svētdien, 29. maijā, plkst.14.00 
Melburnas Latviešu namā notiks tre-
šais Deju & dziesmu koncertu. Šis 
sarīkojums ir beidzamais sērijā, kas 
iesākās 2015. gadā, lai vāktu līdzekļus 
AL56. KD. 2015. g. koncertos mums 
bija iespēja baudīt dejas – gan vecas 
un jaunas, gan klausīties kora Daina 
eņģelisko dziedāšanu, gan iepazīties 
ar jauno Melburnas Vīru kori Veseris.

Kopš tā laika visas grupas jau cītīgi 
strādā, gatavojoties Kultūras dienām, 
un to varēs redzēt pēdējā koncertā. 

29. maijā būs kupla programma ar ko-
riem Daina un Veseris; deju grupām 
Ritenītis un Piektais Ritenis. Ar lielā-
ko prieku šoreiz arī būs ansambļa Bez 
robežām Melburnas nodaļas muzikālie 
priekšnesumi no ansambli. Šis ansamb-
lis tika dibināts uz 34. Jaunatnes die-
nām Adelaidē (2015.g.). Tas iepriecinā-
ja skatītājus tik daudz, ka lūdzām viņus 
arī šeit uzstāties. Piedalīsies arī kopīgi 
Ivars Štubis un Jānis Lucis; abi iepriekš 
dzīvoja Sidnejā, bet tagad bauda dzīvi 
Melburnā, strādājot Melburnas Latvie-

šu ciema.
Sarīkoju-

mā arī pazi-
ņos publikai 
par to, kas vēl 
notiks Kultū-
ras dienās!

Biļetes $20/$15, ieskaitot našķus 
uz galdiem. Tuvāka informācija vai 
galdu pieteikšana pie Lāras Brenneres: 
tālr. 0407 551 654.

Lāra Brennere
Laikrakstam „Latvietis“

Deju uzvedums Latviešu ciemā.
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Daugavas skolas un bērnudārza „Daina“ bērni Latviešu ciemā.
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ar vienu skolotāju, kas savā maizes 
darbā pasniedz angļu valodu imig-
rantiem Austrālijā. Pieredzes apmai-
ņa vienmēr ir abpusēji noderīga, gan 
klausītājam, gan stāstītājam.

Anta Spunde stāsta par piedzīvo-
to: „Melburnas skola iedvesmo. Ir tāda 
sajūta, ka tur viss notiek organiski; 
katrs zina savu vietu, zina, kas attie-
cīgajā brīdī vajadzīgs un iesaistās, cik 
var. Man ir pilnīgi skaidrs, ka šis vieg-

lums ir mānīgs, jo zinu, ka ir daudz jau-
tājumu, ko risināt, taču rodas iespaids, 
ka nepieciešamais tiks iegūts un viss 
sakārtojamais tiks sakārtots. Paldies 
kuplajai Melburnas skolas saimei, 
skolēniem, vecākiem, skolotājiem un 
administrācijai par viesmīlību un sirds 
siltumu! Izturību arī turpmāk mūsu 
jauno paaudzi skolojot latviskā garā!“

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

2016. g. 16. aprī-
lī Melburnas Latviešu 
namā ciemos bija iera-
dušies viesi no Latvijas. 
Viesi bija no Latviešu 
valodas aģentūras – di-
rektors Jānis Valdma-

nis, direktora vietniece Dace Dalbiņa 
un metodiķe Vineta Vaivade; Valsts 
izglītības satura centra – pārstāve 
Anta Lazareva un no Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības Izglītības padomes 
izpilddirektore Anta Spunde.

Visi viesi bija iepriekšējā nedē-
ļā piedalījušies un snieguši referātus 
Austrālijas latviešu konferencē Sidne-
jā un tad pēc tam, atsaucoties uz LAAJ 
Skolu nozares ielūgumu, braukuši tā-
lāk uz Melburnu, lai varētu nākošajā 
nedēļas nogalē iepazīties ar Melburnas 
Latviešu biedrības Daugavas skolu.

Vineta Vaivade bija sagatavojusi 
īsu nodarbību skolotājiem un ieinte-
resētiem vecākiem par valodas mācī-
šanas paņēmieniem, izmantojot spēļu 
elementus. Viesus skolas pārzine Līga 
Dārziņa un LAAJ skolu nozares va-
dītāja Daina Grosa izvadāja pa skolu, 
parādot, kā skola iekārtota, kā klasēs 
bērni mācās. Bija arī iespēja iepazīties 
ar vecākiem un skolotājiem vēlāk ve-
cāku padomes rīkotajā neformālā pasā-
kumā, kur skolas saime varēja pakavē-
ties ar viesiem pēc skolas nodarbībām.

Viesiem no Latvijas arī bija iespēja 
tikties ar skolotājām, kas ikdienā pa-
sniedz latviešu valodas stundas gan 
pieaugušajiem, gan jauniešiem, kā arī 

Viesi Melburnas Latviešu namā
„Melburnas skola iedvesmo...“

Melburnas Latviešu namā.
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gadiem šāds atzinums ir izsniegts 
un slepenības statuss pagarināts. Tas 
attiecas lielāko daļu no arhīvu doku-
mentiem par VDK, NKVD un virkni 
līdzīgo iestāžu darbību. Par to LTV 
pastāstīja juristu grupas Komanda 29 
pārstāve Darja Suhiha.

„Likums nosaka, ka ir jābūt pama-
tojumam – kādā veidā šīs informācijas 
izpaušana var kaitēt valstij. Nekas tāds 
nav minēts. Turklāt mēs redzam, ka šīs 
lēmums liedz uzzināt informāciju par 
represijām – un šādi fakti atkal saska-
ņā ar likumu nedrīkst būt slepeni“, in-
tervijā raidījumam stāsta Suhiha.

Centrā Memorial Latvijas televīzi-
jai norāda, ka joprojām slepeni ir arī 
tā sauktie Staļina arhīvi, kaut gan gan 
kopš diktatora nāves pagājuši vairāk 
nekā 60 gadi. Komunistiskās partijas 
biroju protokoli, kas 90. gados bija at-
klāti, nesen atkal pasludināti par sle-
peniem.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Noslepeno VDK arhīvus...
Turpinājums no 3. lpp.
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Atklātās Jaundienvi-
dvelsas Novusa meistar-
sacīkstes 30. aprīlī un 
1. maijā 2016. g. noritēja 
DV mītnē Sidnejas No-
vusa kopas izkārtojumā. 
Pēc dažām administra-
tīvām izmaiņām pēdējā 

gada laikā, Sidnejas kopai ir atkal ofi-
ciāla valde, kura sekmīgi izkārtoja un 
novadīja turnīra gaitu.

Turnīrā piedalījās 24 novusisti, to 
starpā trīs dāmas. Centrālkrastu pār-
stāvēja četri – Selga un Dimis Pešūdo-
vi, Andris Ruņģis un Helmuts Šulcs; 
tālo ceļu no Adelaides bija mērojuši 
četri – Anita Misiņa, Jānis Brakovskis, 
Jānis Lindbergs un Pēteris Dancis. No 
kaimiņu lielpilsētas Melburnas bija 
atbraukuši seši spēlētāji – Dainis Bal-
cers, Aleksandrs Grimms, Juris Grīn-
bergs, Pēteris Mežaks, Sigis Ander-
sons, Ivars Mirovics un piedevām vēl 
divas dāmas – Gunta Vagara un Maija 
Balcera, kuras palīdzēja kontrolēt spē-
les gaitu un pierakstīt rezultātus; tātad 
kopā astoņi entuziastu no kaimiņu pa-
valsts.

Vienspēlēs sestdien, 30. aprīlī, 
šoreiz izcēlās sidnejieši: pirmo vietu 
izcīnīja Rūdis Nemme, atstājot savu 
Sidnejas kolēģi Imantu Graudiņu otrā 
vietā. Trešais pienāca melburnietis 
Ivars Mirovics. Starp dāmām labākā 
tika izvērtēta Anita Misiņa.

Svētdien, 1. maijā, dubultspēlēs 
patīkamu pārsteigumu ienesa Melbur-
nas jauniesācēju pāris Pēteris Mežaks 
ar Juri Grīnbergu, izcīnot pirmo vie-
tu. Šie novusa spēles iesācēji nepilna 
gada laikā ir apguvuši spēles māku, 
kas parasti aizņem vairākus gadus. 
Tas ir panākts ar cenšanos, zināmu 
talantu un labu treniņu, ko Melburnas 
novusu kopa tagad sniedz jauniesācē-
jiem. Otro vietu dubultspēlēs izcīnīja 
Sidnejas pāris – Rihards Puisēns ar 
Edgaru Nemmi. Trešā vietā pienāca 
melburnieši – Sigis Andersons ar Iva-
ru Mirovicu.

Pēc sīvām cīņām Jaundienvidvel-
sas atklātais turnīrs, kā jau parasts, 
Sidnejā noslēdzās ar lieliskām vakari-

ņām – trīs ēdienu riktēm: zupu, cāļu 
gaļas šmorējumu, saldo ēdienu un no-
slēgumā – kafiju.

Kad medaļas bija uzkārtas kaklā, 
uzvarētāji iemūžināti foto uzņēmu-
mos, pateicības izteiktas saimniecēm 
un Sidnejas Novusu kopai par lieliski 
organizēto turnīru, viesu kopu pārstāv-
ji nodeva īsus ziņojumus. Centrālkras-
ta vadītājs ziņoja, ka vairākiem spēlē-
tājiem pārceļoties uz Melburnu, kopai 
nākotnē būšot jāpievienojoties Sidne-
jas Novusa kopai. Adelaides pārstāvis 
Jānis Lindbergs aicināja visus braukt 
uz Adelaidi augusta beigās un pieda-
līties 2016. gada Austrālijas atklātās 

7. maijā parastās 
Daugavas Vanagu pus-
dienās kopīgi atzīmējam 
Kurzemes Cietokšņa at-
ceri un Mātes dienu.

Katrai sievietei tika 
sagādāta ziedu spraudīte 
ar baltu mārtiņrozi. No-

vēlējam visām priecīgu Mātes dienu. 
Kā atmiņa mātēm gan tām, kuras vēl 
šinī saulē, gan tām viņsaulē tika nola-
sīta Viktora Bendrupa dzeja Māmuļai. 
(Red.: skat. LL409.)

Aktā Daugavas Vanagu Melburnas 
nodaļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš at-
gādināja akta apmeklētājiem par aps-
tākļiem, kuri notika Kuzemes katlā – 
trīsstūris, iesaistot Liepāju, Tukumu 
un Ventspili, kur tik daudzi zaudēja 
savas dzīvības gan zaldāti, gan meža 
brāļi, gan arī iedzīvotāji. Laikā no 
1944. g. oktobra līdz 1945. g. maijam, 
notika 6 lielkaujas pret Sarkanarmiju, 
ieskaitot slavenās Ziemassvētku kau-
jas. Sarkanarmijai bija lieli zaudējumi, 
bet neieņēma Kurzemi. Cīņa aizskāra 
priekšsēža paša ģimeni, ko vēl šodien 
ir sāpīgi pieminēt. Gods lai ir mūsu 

Tēvzemes aizstāvjiem.
Sarīkojuma lūgšanas un runas de-

vējs bija mācītājs Guntars Baikovs 
no Dienvidaustrālījas, Barosas ielejas 
baznīcām Tanundā un Ziona baznī-
cu Gnādenbergā. Runas temats bija 
Kurzemes Cietokšņa kauju piemiņas 
diena: uz ko paļauties? Varat lasīt 
viņa rakstu atsevišķi. Viņa skaidrā un 
izteiksmīgā balss kopā ar runas vielu 
izraisīja klausītāju interesi.

Pēc akta visi izbaudīja garšīgas 
pusdienas, kuras gatavoja Vanadzes: 
zivju zupiņa ar dārzeņiem, falšais 

zaķis ar kartupeļiem, skābu gurķi un 
rudmiešu mērci. Torte, kā vienmēr, ar 
tēju vai kafiju aizvelk aizkaru jaukai 
pēcpusdienai.

Pateicamies visiem, kuri bija ie-
saistīti šīs dienas norisē – kā strād-
niekiem, tā arī apmeklētājiem. Patei-
camies arī māc. Guntaram Baikovam 
par runu, kura aicināja visiem domāt 
un izmeklēt dziļākos stūrus savos uz-
skatos, un pateicamies par ceļojumu 
no Dienvidaustrālijas.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Kurzemes cietokšņa atcere Melburnā...
...un Mātes dienas pusdienas

Sarīkojuma dalībnieki.
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Novuss pastāv Sidnejā
Turnīrs nobeidzās, kā parasts, ar draudzīgu sadziedāšanos

Turnīra dalībnieki.
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Š.g. 4. jūnijā, 
plkst. 14.00, Latviešu 
nama Lielajā zālē atkal 
skanēs mūzika. Muzicēs 
mūsu pašu Sidnejas lat-
viešu bērni un jaunieši, 
kuriem pievienosies arī 

skolas bijušie skolotāji un igauņu jau-
nieši.

Latviešu jauniešu koncerti Sidnejā 
ir notikuši jau daudzus gadus un ar ne-
lieliem pārtraukumiem skanējuši kopš 
80. gadu sākuma, kad tos organizēja 
I. Štube, A. Siļķēns, nedaudz vēlāk – 
V. Mačēna.

Vairāki šo koncertu dalībnieki ta-
gad jau izauguši par starptautiski at-
zītiem profesionāliem mūziķiem. Tie, 
kas gadu gaitā ir apmeklējuši jaunie-
šu koncertus, man noteikti piekritīs, 
ka tas ir bijis viens no saistošākajiem 
momentiem šajos koncertos, ka esam 
varējuši sekot viņu muzikālajai izaug-
smei.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma šo 
tradīciju esam nolēmuši turpināt, jo arī 
vairums tagadējie latviešu skolas bērni 
mācās mūzikas instrumentu spēli un 
dziedāšanu ārpus skolas. Esam spējuši 
izveidot pat nelielu orķestri, kas pirmo 

reizi uzstāsies publikas priekšā.
Dzirdēsim solo priekšnesumus, kā 

arī dažādus instrumentālus un vokālus 
ansambļus. Skanēs gan latviešu, gan 
cittautu mūzika. Cerams koncertā iz-
skanēs arī viens jaundarbs, instrumen-
tālam ansamblim. Tā ka – pārsteigu-
mu netrūks!

Pēc koncerta aicinām visus pavadīt 
laiku kopīgā sadraudzībā, kur varēsim 
remdēt izsalkumu, pārrunāt dzirdēto, 
kā arī uzdziedāt un uzdancot!

Uz redzēšanos koncertā,
Sandra D.

Laikrakstam „Latvietis“

Aicinājums
Sidnejas latviešu bērnu un jauniešu koncerts!

Krauklītis runā...
Jancis par Ciemu

Šoreiz nedomāju ru-
nāt par tautas gara man-
tām, kur krauklīt’s sēž 
ozolā un spēlē ģitāru, bet 
gan par melno kraukli, 
kas sēž tējas kokā – man 
virs galvas un domīgi 

pēta mani ar vienu aci. Katrs no mums 
zin, ka krauklim ir divas acis. Kāpēc 
viņš nolēmis šoreiz lietot tikai vienu, 
tas zināms tikai krauklim. Man vienal-
ga. Es sēžu uz sola, kas zem tējas koka, 
kurā krauklītis ielaidies, un pārdomā-
ju dzīvi un šo to līdzīgi mazsvarīgu. 
Drīzi vien krauklītis sāk izdot tādas 
burkšķošas skaņas, kas brīdi-pa-brī-
dim pārtrauktas ar ķērcienu.

Mēs visi zinām, ka kraukļi latvis-
ki nerunā. Angliski arī ne. Kraukļiem 
ir pašiem sava īpaša kraukļu valoda. 
Man tomēr interesē, ko krauklītis grib 
man iestāstīt; tāpēc sēžu un klausos. 
Kad viņš tādu labu brīdi ir aizrautī-
gi runājis, tad viņš aizlaižas no tējas 
koka un uzlaižas uz Aprūpes nama 
jumta. Un ne tikai jumta, bet uz sen-
latviešu zīmes, kas ir katrā jumta galā.

Kad nu tas tā ir noticis vairākas 
reizes, tad man ataust gaisma. Krauk-
lītis man skaidro, ka viņš no jumta 
redz daudz ko vairāk, nekā es uz sola 
sēdēdams, un ja es vēl kaut ko par Lat-
viešu Ciemu Melburnā gribu rakstīt, 
tad man vajag stāstīt par lietām un vie-

tām, kas ikdienas cilvēkam vai nu nav 
pieejamas, vai vienkārši paslīd garām. 
Gribu par Ciemu rakstīt, tāpēc sekošu 
krauklīša padomam. Šoreiz rakstīšu 
par dzīvo dabu.

Vai jūs zināt, ka milzīgie koki, 
kas grezno Frasera Krescentu, ir pašu 
latviešu stādīti? To man pastāstīja ne-
laiķis Pēteris Leja; viņš bijis viens no 
stādītājiem. Letiņi paši, protams, sa-
stādīja arī bērzu birzīti, kas sastāv no 
15 bērziem – cits lielāks, cits mazāks. 
Tie nav tik kupli un lieli, kā tie, kas 
privāto mājiņu priekšā, bet toties to 
ir vesela birze. Pa Ciemu izkaisīti ir 
trīsdesmit gadu veci, vareni ozoli, kas 
savā laikā birdina savas zīles uz privā-
to mājiņu jumtiem – iemītniekiem par 
prieku un naktsmiega veicināšanu. Pie 
latviskiem kokiem pieskaitāmas arī 
liepas, un tāpēc, protams, netrūkst arī 
tās. Un kas gan Latviešu Ciems būtu 
bez ievām?

Kā redzat, ar kokiem esam bagā-
tīgi apstādīti. Un netrūkst mums arī 
krūmi.

Krūmi ir gan lieli, gan mazi, gan 
tievi, gan kupli, bet tā kā es viņiem 
vārdus nezinu, tad neko plašāk par 
krūmiem pastāstīt nevaru. Tautas 
valodā bieži dzirdams par rožu krū-
miem, – bet es domāju, ka rozes ir par 
dižciltīgu, lai tās varētu saukt par krū-
miem. Rozes ir skaistas, glaunas, de-

bešķīgas puķes, un mums te Ciemā to 
ir vesels lērums. Ir gan sarkanas, gan 
dzeltenas, gan sarkan-dzeltenas. Un 
visas citas krāsas ar. Skaituma ziņā ar 
rozēm gandrīz vai varētu sacensties 
sarkanās begonijas. Gluži tik daudz kā 
Balaratā jau nu nebūs, bet mums jau 
nav ar nevienu jāsacenšas, – mēs esam 
miermīlīgi cilvēki; kā tanī dziesmiņā 
teikts: Ar visiem mīļi dzīvojās, Nevie-
nam pretim neturas... Nāciet uz Cie-
mu, tad paši varēsiet tās rozes smaržot 
un begonijas skatīt. Un kur tad vēl vi-
sas tās puķes un puķītes, kas rozēm un 
begonijām pa vidu un pa apakšu. Ticiet 
man, – te ir dārzu dārzs.

Krauklītis droši vien redz arī bal-
tās rozes, kas aug tanī dārzā, kas aiz 
ēdamistabas verandas. Šīm rozēm 
klāt ir plāksnītes ar bijušo iemītnieku 
vārdiem, kas aizgājuši mūžībā – sa-
snieguši simts gadus vai vairāk. Šinī 
pat, nupat pieminētajā dārziņā ir arī 
divi kamēliju krūmi. Viens no tiem tik 
milzīgs, ka par krūmu to vairs nevar 
saukt, tātad, – Kamēlijas koks.

Bet ko es te mēģinu attēlot skaistu-
mu? Tas nav ar vārdiem izdarāms. Kā 
būtu, ja jūs paši pārnāktu uz Latviešu 
Ciemu un visu to personīgi izbaudītu? 
Jūs nenožēlosiet! Ticiet man, – es ne-
kad nemuldu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

meistarsacīkstēs. Melburnas pārstāvis 
Aleksandrs Grimms, visiem par lielu 
pārsteigumu, pavēstīja, ka Melburnā 
esot nodibināta jauna novusa kopa 
ar nosaukumu Cūcene. (Neparasts, 
bet samērā trāpīgs vārds, ņemot vērā 
bieži lietoto latviešu žargona izteicie-

nu cūcene, kad novusa spēlē izdevies 
necerēti labs sitiens.) Latviešu sporta 
apvienības vadītājs Dimis Pešūdovs 
pacēla jautājumu, ka nākotnē varbūt 
vajadzētu rīkot plašākus oficiālus no-
vusa turnīrus, kas nav saistīti ar eso-
šiem latviešu apzīmētiem turnīriem. 
Jautājumi pacēlās, vai ir vajadzība 
atdalīt latviešu vārdu no novusu turnī-
riem? Tas ir jautājums, kas būtu visām 

esošām novusa kopām iekšēji jāpārru-
nā pirms to paceļ atklātās debatēs.

Turnīrs nobeidzās, kā parasts, ar 
draudzīgu sadziedāšanos un, viens ot-
ram, izteikto vēlēšanos satikties atkal 
nākošās sacīkstēs Adelaidē š.g. augus-
ta beigās.

I. M.
Melburnā, 11.05.2016.

Laikrakstam „Latvietis“

Novuss pastāv Sidnejā
Turpinājums no 6. lpp.
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Šoreiz Sidnejas Lat-
viešu teātra (SLT) izvēle 
bija nevainojama. Šeit 
bija īsts retums: luga ar 
skaidru, brīžiem lirisku 
dialogu, teicami realizē-
tiem raksturiem, dzīves 

patiesībām, vieglu humoru un neuz-
bāzīgi izveicīgu dramatisko struktūru.

Alma, Lība un Konstancija zināja 
tieši, uz kurieni tā dodas, un kad mēr-
ķis sasniegts, tā skatītāju atstāja paci-
lātu, pārdomās un drusku pārsteigtu. 
Tā, apmēram, deviņdesmit minūšu 
atšķirība šķita daudz īsāka. Kad zāles 
ugunis atkal iedegās, daži patiešām lū-
kojās apkārt ar izbrīnu: vai tad luga jau 
beigusies? Gandrīz neticami, laikme-
tā, kurā skatuves un filmu izrādes bie-
ži velkas garlaicīgi pāri savam māksli-
nieciski loģiskajam atrisinājumam. Kā 
jau teicu – šeit bija īsts, skaists, rūpīgi 
apstrādāts dārgakmenīts.

Stumbres lugu var apzīmēt par 
garu viencēlienu vairākās ainās, kuras 
darbība plūst tik gludi un dabīgi, kā 
upīte, kas robežo brāļu – Bieranta un 
Jūlija – drusku primitīvo saimniecību. 
Tā sākas ar sapni – jeb Jūlija sava sap-
ņa atstāstījumu brālim. Un tā beidzās 
ar otru sapni – jeb Bieranta vīziju, kurā 
visa apkārtējā dzīve un daba šķiet ie-
tverta nakts debesu zvaigžņotajā lokā.

Lugas pusceļā ir vēl viena liriska 
vīzija, kad abi brāļi dalās jūsmās un 
ilgās, atceroties vasaras nakts brau-
cienus, kad iemīļotais zirgs ar viņiem 
ratos, šķiet gatavs pacelties un rikšot 
starp zvaigznēm – „it kā vārti uz citu 
pasauli būtu pavērušies.“

Vārds paradīze bieži parādās tek-
stā, apzīmējot brāļu apkārtnes dabas 
skaistumu. Viņi paši (abi vecpuiši, lai 

gan nav svešinieki draudzenēm ) arī 
šķiet iesakņojušies šajā apkārtnē: ūdeni 
nes no akas, mazgājas pirtī, brauc ar zir-
gu un savus veselīgos salātus salasa pļa-
vā –zaķkāpostus, pieneņu lapiņas utt.

Jūlija atklāsme, ka viņš plāno pre-
cēt Konstanciju, pie kuras gadiem ilgi 
viesojies, bet kura brāļu saimniecībā 
nekad vēl nav bijusi ielūgta, un ka tā 
tūlītēji gaidāma, kopā ar Jūlija tālā-
kiem dzīves plāniem, Bierantu iedzen 
gandrīz izmisumā. Apmainīt iemīļo-
to zirgu ar Konstancijas automašīnu, 
mazgāt logus, tīrīt istabas, pārkārtot 
gulēšanas iekārtu, – jo vienīgā brīvā 
vieta ir rezervēta mātes māsas gadskār-
tējām vasaras brīvdienām, un kura arī 
tiek pēc dažām dienām gaidīta?

Brāļi ir dvīņi, tādēļ ar pastiprinātu 
mentālo tuvumu. Pēc stingras nopra-
tināšanas Jūlijs atzīstas, ka nē – viņa 

sirds netiecas pēc 
Konstancijas. Viņš 
tikai domājis, kas 
praktiskāks un 
kas saskan ar citu 
pieņemtajām nor-
mām, jo „cik ilgi 
var sievieti vazāt 
aiz astes?“

Abi tagad iz-
kaļ plānu, kā Jūliju 
visvieglāk no bil-
dinājuma atbrīvot.

Bet lugās plāni 
nekad nenotiek kā 
gaidīts. Tāpat kā 
skaistā upītē mājas 
tuvumā, tie atsitas 
pret akmeņiem un 
maziem ūdenskri-
tumiņiem.

Ieva, t.i., Kon-
stancija, ierodas 
šajā paradīzē ze-

mes virsū ar motora troksni un dūmiem, 
un mājas suņa brīdinošiem rējieniem. 
Viņas plāni ir skaidri, ar tiem viņa ne-
skopojas. Pieliekamais kambarītis jā-
pārvērš par dušas kabīnīti – Dieviņ, kas 
vairs mazgājas pirtī! Vecais šķūnis un 
kūts jāpārbūvē par zāļu tēju žāvētavu, jo 
zāļu tējas tagad lieliski modē un nesīs 
labus ienākumus. Cik tālu mātes māsa, 
un tās vasaras vizītes sniedzas, – tā tū-
līt jāievieto pansionātā, kā Konstancija 
kopā ar pieaugušo meitu izdarīja ar savu 
māti. (Visus šādas rīcības labumus sla-
vējot, viņai tomēr nejauši pasprūk vārds 
patversme.) Kas cits mūsdienās ar vecie 
ļaudīm darāms, ja tie maisās pa kājām?

Viena no šīs lugas daudzajām kva-
litātēm ir atļauja skatītājam saprast to, 
kas slēpjas zem vārdiem. Tā paši va-
rējām prātā projektēt Konstancijas ve-
cumdienu likteni savas meitas gādībā.

Plašākā, metaforiskā vērienā lugu 
var izprast kā ilustrējumu plaisās starp 
divām Latvijām – veco – ar dabas tuvī-
bu un ciešām ģimenes, radu un tradīciju 
saitēm. Un jauno – modernizēto valsti, 
kas dzenas pakaļ tam, kas ienesīgāks, 
izdevīgāks, praktiskāks. Un vēl viens 
no lugas apsveicamiem pārsteigumiem 
ir tas, ka šīs sadursmes bilance netiek 
pasvītroti nosvērta nevienā pusē.

Konstancijai ir savas patiesības. 
Brāļi savā dzīves veidā jāatzīst kā at-
palikuši, bet ne viņi, ne pavecā mātes 
māsa netiek pasniegti kā tehnoloģiski 
idioti. Tieši pretēji – katram ir savs 
mobilais telefons, ko bieži lieto. Īszi-
ņas (text messages) tie arī sūta.

Mātes māsa tiek saprotama kā mun-
dra, neatkarīga, spirgta būtne. Ļoti skais-
tā ainā, viņa pat no tāluma, ar Bierantu 
dalās sajūsmā par vasaras nakts maģisko 
spēku –abi caur saviem mobilajiem!

Dārgakmenīts!
Garš viencēliens vairākās ainās
Leldes Stumbres „Alma, Lība un Konstancija“. SLT izrādēs 23. un 24. aprīlī. Jāņa Grauda režija.

No kreisās: Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Andris Kariks.
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Turpinājums 9. lpp.

No kreisās: Andris Kariks, Jānis Grauds, Vija Spoģe-Erdma-
ne (priekšā), Jānis Cečiņš, Lija Veikina, Pēteris Erdmanis.
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Šī siltā Leldes 
Stumbres luga ir par 
mīlestību, par mīlestību 
pret savu tuvāko, par 
dzimtenes mīlestību, 
par pienākumu, par cie-
ņu, un vēl papildus cauri 

visai lugai Stumbre ir ievijusi krietni 
lielu devu jautrības.

Divi brāļi, vecpuiši, pensionāri 
klusi un miermīlīgi dzīvo lauku sētā. 
Savas trīs meičas – Almu, Lību un 
Konstanciju, kuras arī sasniegušas 
cienījamu vecumu un jau ierindojušās 
pensionāru kārtā, abi brāļi cienī un par 
viņām rūpējas, jo spēks vēl abiem kau-
los turas, visu vajadzīgo abi padarīs 
vienā mierā. Kura no trim ir tante, kura 
brūte, un no kuras Bierants, ne par ko 
nešķirsies – tas atklājas lugas gaitā.

Lugas sākumā, skatam paveras 
jauks maija rīts: „...dzied putni, pogo 
lakstīgalas un ir īsta paradīze zemes 
virsū.“ Brāļi sēž pagalmā uz soliņa, ie-
tur rīta pauzi un pārspriež sapni, ko Jū-
lis vakarnakt redzējis. Sieviešu dzimta 
jau, kā parasts, ir uz izrīkošanu, un 
sapņu tulks Bierants skaidro brālim 
starp citiem izskaidrojumiem iespēju, 
ka varbūt Jūļa sapnī mirusī māte burk-
šķējusi, ka „pagalmu atkal esam pie-
krāmējuši pilnu visādiem krāmiem.“ Ja 
tā, tad abiem būs aši jāķeras pie lielās 
slotas. Vecpuiši pēc nedēļas gaida tan-
ti, mammas jaunāko māsu, kas vasaras 
mēnešus pie brāļiem pavada laukos.

Pārspriežot gaidāmos darbus, Bie-
rantam par pārsteigumu atklājas, ka 
šodien pie Jūļa ciemos atbrauks pen-
sionētā, žirgtā brūte no Allažiem. Brū-
te atbrauks ar savu mašīnu un pilnu 
kravu šeptīgiem plāniem, kā pārveidot 
vecpuišu saimniecību ekoloģisko zāļu 
tēju audzēšanai. Bierants smej, ka Jū-

lis nu stāvēs lauku tirgū ar izkaltētām 
zāļu tēju paciņām – stāvēs un pārdos 
par grašiem.

Plāni nav tikai un vienīgi par zāļu 
tējām, ak mī’ un žē’!, plāni brūtei ir arī 
par laulībām ar Jūli. Bierants nepa-
visam nav ar šādiem plāniem apmie-
rināts. „Un es zinu, – ja iesprauksies 
mums pa vidu sieviete, nebūs labi! Šito 
precēšanās lietu mēs, brāl, abi esam 
nogulējuši, vajadzēja jaunībā saspa-
roties. Vienīgā, kas mums te pa vidu 
var iespraukties, ir tante! Viņa mūs 
pazīst no bērna kājas, mammas māsa, 
tā ir cita lieta! ...veca jau, bet sprigana, 
un balss viņai kā pastardienas bazūne. 
Kā atbrauc, tā sāk komandēt un šive-
rēt, spēj tik izpatikt. Bet labs cilvēks, 
labs. Tad nu mēs uzņēmāmies viņu pie-
skatīt, pa vasarām izmitinām pie sevis, 
ļaujam pa dārzu rušināties, uztaisīt 
mums pusdienas vai tāpat vien – sēdēt 
zem ābeles un snaust. ...Bet tu gribi 
visu sajaukt kājām gaisā, precēties! 
Tu maz sajēdz, ko tas nozīmē? Mīcī-
ties vienā istabā no rīta līdz vakaram, 
vienā virtuvē, pie vienas bļodas, dievs 
pasargi! ...Vēl tas tavs sievišķis nav te 
parādījies, kad mēs jau plēšamies!“

Jūlim smadzenes mazliet paskalo-
jusi izdarīgā pilsētniece, jo mājās esot 
vajadzīga vannas istaba. Bierantam 
brālis jāpārliecina, ka tā tās lietas ne-
ies: „Ar ko tad pirts uzreiz sliktāka? 
Paklau, mēs abi ar tevi nolēmām. No-
lēmām? Toreiz, kad mamma aizgāja? 
Nolēmām vai nē? ...Mēs paši esam 
tie, kas te kaut ko groza vai negroza. 
Skaidrs? Kā cilvēks dara, tā arī no-
tiek. Nav nekādas mistiskas „dzīves“, 
kas kaut ko šiverē savā nodabā un 
mums nu tik jāpakļaujas. Nav! Zini, 
kādreiz der uz lietām paskatīties arī 
no tālienes... jā, filozofiski. Un, kad es 

uz mūsu dzīvi tā paskatos, tad sapro-
tu – viss ir kā vajag. Tā mēs izlēmām, 
jo abi tā gribējām: dzīvosim vecāku 
mājā, vadīsim saimniecību, lai viņiem 
tur augšā nebūtu kauns, ka divi dēli 
nespēj turpināt to, ko viņi, sviedrus 
liedami, te izveidoja.“

Jūlim atliek tikai nopūsties un pie-
krist, jo daba te tāda, ka dažreiz elpu 
rauj ciet, sevišķi vakaros, kad iestājas 
klusums. Tad tikai gribas stāvēt un 
skatīties zvaigznēs... Un kad pie mež-
malas parādās briežu bars, tad atliek 
tik aizturēt elpu un vērot karaliskos 
meža valdniekus.

Bet kā lai tiek ar gaidāmo ciemiņ-
brūti galā? Bierantam ir plāns – labs 
plāns: „Kā ar mieru un bez naida aiz-
dzīti būs čigāni!“ Ap šo Bieranta dro-
šo plānu Stumbre ir veidojusi asprātī-
gu notikumu pilnu lugu.

Lelde Stumbre ir dialogu meistare, 
un Stumbres komisko lugu ar prieku 
esmu izlasījusi jau vairākkārt. Mazliet 
no Salnas pavasarī – tik saldsērīgi, ka 
asaras sariešas acīs; mazliet no Trīnes 
grēkiem, – ka skaļi jāpasmejas.

Dažādu svešautoru lugas tiek rā-
dītas Latvijas teātru skatuvēs. Lelde 
Stumbre šo lugu ir rakstījusi latvie-
šiem par latvieša dzīves jēgu. Reti 
gadās kaut kas īsti baudāms, kaut kas, 
kas patrinkšķina latvieša sirds stīgas. 
Šo lugu būtu vēlams izrādīt arī Lat-
vijā kā atgādinājumu par to, cik mūsu 
dzimtene ir skaista; par to, ka garīgās 
vērtības ir galvas tiesu pāri materiā-
liem labumiem.

Iesaku režisoriem painteresēties 
un ķerties klāt, lai iestudētu šo Lel-
des Stumbres odziņu – Alma, Lība un 
Konstancija.

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Leldes Stumbres jaunākā īssluga
„Alma, Lība un Konstancija“

Lugas humors ir maigs un dabīgi 
izraisās no situācijas un raksturiem. 
Tās konflikti un komplicējumi nav 
viegli paredzami. Un beigās? Beigās 
mēs paliekam ar Bierantu – vienu mis-
tiskās vasaras nakts priekšā – Jāņa 
Čečiņa izjustā, aizkustinošā tēlojumā.

Jānis Grauds jokojās, ka režisors 
gandrīz neesot bijis vajadzīgs. Režisors 
ir vienmēr vajadzīgs, it sevišķi skatuves 
izrādēm, bet jāpiekrīt, ka šeit viņam ar 
aktieriem bija sapņu komanda, kas ne-
kļūdīgi sagūstīja lugas mainīgos ritmus, 
tās daudz pasakošās pauzes un labi iz-
prata tās jūtu un tvērienu zemtekstus.

Jūlijs savu brāli apzīmē par filozofu, 
bet īstenībā Bierants ir kaut kas tuvāks 
dabas mistiķim, un Jānis Čečiņš reali-
zēja šo daudzpusīgo raksturu ar meis-
tarīgu izpratni. Andrim Karikam ilgi 

nebija dota iespēja tik dziļi demonstrēt 
tēlotāja spējas kā šeit – Jūlija lomā. 
Lija Veikina pārliecinoši noturēja 
Konstancijas līniju starp jūtīgu sievieti 
un bravurīgu iebrucēju brāļu paradīzē.

Lielu ievērību un piekrišanu pel-
nīja Vijas Spoģes-Erdmanes skaisti 
apgleznotie dekorāciju paneļi, kas sa-
gūstīja tekstā bieži apjūsmoto brāļu 
apkārtni. Nezinu, vai spriedums pa-
reizs, bet šķita, ka tie sekoja vasaras 
gaitai, jo pēdējā paneļa augšējā stūrī 
jau parādījās tādas kā rūsgnas lapas.

Divas piezīmes
Zirgs bija nevajadzīgs un amatie-

risks Būtu pieticis ar tumšo stūrīti (kā ar 
šķūni un pirti) un bubināšanu. Gaismas 
un visu skaņu efekti (Gints Kārkliņš, 
Jānis Grauds), kā parasto ar SLT, bija 
nevainojami. Sufliere bija Klāra Brū-
vere, skatuves palīgs – Edgars Pudāns.

Brāļu gatavošanās nakts brau-

cienam tika izvesta mīmikā. Pilnīgi 
saprotams, kamēr tā bija izrāde, Kon-
stancijai klausoties aiz durvīm. Bet 
kad Konstancija viņu mīmikai pievie-
nojās, tur bija domāts – kas? Ka viņa 
mēģina iekļauties brāļu pasaulē? Vai, 
ka viņa apjēdz ko pavisam citu?

Un tagad divi lūgumi Jānim Grau-
dam un ansamblim!

Lūdzu, lūdzu vediet šo burvīgo iz-
rādi kā bagātu ciemakukuli latviešiem 
citās pilsētās, – pat uz Pertu, ja iespē-
jams. Arī Anita Apele uz to mudināja 
sava raksta beigās.

Lūdzu, lūdzu atrodiet kaut ko jē-
dzīgāku, ko programma teikt par Lel-
di Stumbri, kā to, kas šoreiz bija no 
Vikipēdijas burbulēts. To lasot, prātā 
skrēja Augstā dziesma, skani, skani no 
Mērnieku laikiem – latviešu klasiskā 
pretenziozu muļķību paķeršana.

Inta Rodžersa (Rogers), Sidnejā
Laikrakstam „Latvietis“

Dārgakmenīts!
Turpinājums no 8. lpp.
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Nez vai vēl kāds simts svecīšu 
kliņģeris ir likts mākoņu augstumā, 
vietā, no kuras paveras skats uz visām 
četrām debess pusēm!

16. maija pēcpusdienā Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas korē pulcējās 
viesi, lai ar Skype starpniecību godi-
nātu un sveiktu Valentīni Lasmani 
simts gadu jubilejā. Sapulcējušos tuvi-
niekus, draugus un oficiālās personas 
uzrunāja vēsturnieks Uldis Neiburgs, 
izstāstot jubilāres dzīves gājumu. Tika 
nodibināti interneta sakari ar Valentī-
ni Lasmani Zviedrijā, tika noskaidrots 
vai abām pusēm viss ir labi redzams 
un dzirdams. Jubilāre Latvijai uzsmai-
dīja tērpusies latviešu tautas tērpā ar 
saktiņām un Triju zvaigžņu ordeni – 
tas bija neizsakāmi sirsnīgi.

Apsveikuma oficiālā daļa sākās ar 
muzikālu sveicienu pianista profesora 
Venta Zilberta izpildījumā. Izrādās 
šajā telpā ir ļoti laba akustika. Kino-
režisors Pēteris Krilovs prezentēja 
jaunuzņemtās dokumentālās filmas Uz 
spēles Latvija DVD, kuru saņems arī 
jubilāre. Apsveicēji stāvēja rindā pie 
datora ekrāna, lai sveiktu Valentīni 
Lasmani. Starp sveicējiem bija arī Lat-

vijas Okupācijas 
muzeja direktors 
Gunārs Nāgels. 
Un tad gaviļniece 
visiem sagādā-
ja pārsteigumu, 
parādot Zviedri-
jas karaļpāra sū-
tītu telegrammu 
ar apsveikumu 
100. dzimšanas 
dienā – Carl Gus-
tav & Silvia!

Tika aizdegtas 
kliņģera 100 sve-
cītes, nodziedāts 
apsveikums un 
kolektīvi nopūstas 
svecītes, pārsteig-
tajai un aizkusti-
nātajai jubilārei aplaudējot. Tika pa-
sniegti DVD vairākiem filmas tapšanā 
iesaistītajiem.

Nobeigumā Valentīne Lasmane 
teica pateicības vārdus un novēlējumu 
visiem nodzīvot līdz simts gadiem. 
Kliņģeris bija sagriezts un sākās ne-
oficiālā daļa.

Bija prieks redzēt un klausīties 

cienījamo jubilāri – tāds dzīvesprieks, 
tāda sirsnība un emocijas!

„Valentīne Lasmane aktīvi darbo-
jās Latvijas Centrālās padomes eva-
kuācijas grupā Ventspilī 1944. gadā, 
bēgļu laivu organizēšanā uz Zviedri-
ju.“

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Nacionāla-
jai bibliotēkai nu ir savs 
valsts karogs – modernās 
mākslas darbs. 10. mai-
jā svinīgi, ar aplausiem 
un uzrunām, Humanitā-

ro un sociālo zinātņu lasītavā tika no-
ņemts baltais pārsegs no gruzīnu izcel-
smes amerikāņu mākslinieka Dāvida 
Datunas (David Datuna) mākslas 
darba Latvijas karogs – dāvinājuma 
Latvijas 97. dzimšanas dienā; pastāvī-
gi deponētā mākslas darba atklāšanā 
piedalījās Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Gruzijas vēstnieks Latvijā 
Teimurazs Džandžalija (Teimuraz Jan-
jalia) un ASV vēstniece Latvijā Nensija 
Bikofa Petita (Nancy Bikoff Pettit) un 
LNB direktors Andris Vilks. Māksli-
nieku pārstāvēja starptautiskā mākslas 
festivāla ART RIGA pārstāvji Dags Vi-
dulejs un Gaļina Maksimova, kura arī 
nolasīja Dāvida Datunas sveicienu.

„Mākslas darba „Latvijas karogs“ 
pamatā izmantotas pozitīvas un ne-
gatīvas optiskās lēcas, kas novietotas 

virs attēlu kolāžas, kurā redzami Lat-
vijas vēsturē svarīgi notikumi, vietas 
un cilvēki cīņā par valsts brīvību“. Pēc 
Valsts prezidenta kancelejas iniciatī-
vas deponēto mākslas darbu turpmāk 
ir iespēja apskatīt katram LNB apmek-

lētājam, un tas ir jāpapēta arī tuvumā, 
zem lēcām ir daudz informācijas.

Prieks par šādu draudzību un sa-
draudzību!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

LNB „Latvijas karogs“
Triju valstu sadarbība

No kreisās: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Gruzijas vēstnieks 
Teimurazs Džandžalija, ASV vēstniece Nensija Bikofa Petita un LNB direktors 
Andris Vilks.
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Simts svecīšu kliņģeris
Ar bēgļu laivām uz Zviedriju

Valentīne Lasmane (no kreisās) caur „Skype“ no Stokhol-
mas skatās uz savu 100. dzimšanas dienas kliņģeri Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas korē.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Maija mēneša trešajā ceturtdie-
nā jau desmito gadu ukraiņi ne tikai 
Ukrainā, bet visā pasaulē velk krust-
dūrienā izšūtas blūzes un kreklus vai 
pilnībā tautastērpu.

Arī Latvijas ukraiņiem tā veidojas 
kā tradīcija (otro gadu)*, ar pulcēšanos 
Rīgas operas skvērā, lai tālāk dotos 
nolikt ziedus pie Brīvības pieminek-
ļa. Šogad pasākuma kulminācija bija 
Kronvalda parkā pie Tarasa Ševčenko 
pieminekļa.

Šogad organizators bija Latvijas 
ukraiņu kongress, un par visu bija pado-
māts. Operas skvērā sapulcējās daudz 
ļaužu – gan tautastērpos, gan izšūtajās 
blūzēs/kreklos – višivankās; Rīgas Uk-
raiņu vidusskolas skolēni, direktore un 
vecāki. Aptaustu jaunas meitenes vēl 
vecvecmāmiņas izšūto blūzi – ukraiņu 
sabiedrībā jūtama godpilna attieksme 
pret ģimeni. Karogi, ziedi un pasāku-
ma greznums – krustdūrienā izšūtais 
garais dvielis: dažāda vecuma rokdarb-
nieces dažādās Latvijas pilsētās dvieli 
darināja trīs gadus. Idejas autores, dvie-
ļa īpašnieces/glabātājas ir trīs – Tatjana 
Lazda viena no tām. Turpmāk izšūtais 
dvielis glabāsies Ukrainas vēstniecībā 
Latvijā, un tikai ar tā triju autoru pie-
krišanu varēs tikt eksponēts ne tikai 
Latvijā, bet arī ārzemēs.

Kad nu visi ir safotografējušies arī 
ar Ukrainas vēstnieku Latvijā – Jev-
gens Perebijnis ar kundzi arī ir viši-

vankās un ir ļoti demokrātisks tautiešu 
pulkā, – karogotais gājiens dodas uz 
Brīvības pieminekli. Latvijas karoga 
nesēji ir latviešu tautas tērpos.

Pēc ziedu nolikšanas skanīgi tiek 
nodziedāta Ukrainas un Latvijas him-
na. Mani ļoti aizkustināja mazs gaiš-
matains puisītis, kurš abu himnu laikā 
turēja labo rociņu uz sirds; ja aizmir-
sās, vecmāmiņa atgādināja.

Tālāk visi dodas uz Kronvalda par-
ku pie ukraiņu dzejnieka Tarasa Šev-
čenko pieminekļa. Dažus apsveikuma 
vārdus saka Ukrainas vēstnieks Latvi-
jā. Tiek atritināts izšūtais garais dvie-
lis. Tatjana Lazda izsaka pateicību tā 
daudzajiem darinātājiem. Dvieļa sari-
tināšana ir vesela procedūra. Virs koku 

galotnēm savelkas mākoņi; nē, nē, lie-
tu šobrīd nevajag, un atkal spīd saule.

Sākas Rīgas Ukraiņu tautas teātra 
sagatavots priekšnesums – dažādu Uk-
rainas novadu tautastērpu (daži mazliet 
stilizēti, par ko tiek paziņots) demons-
trējumi ar Marijas Semjonovas stāstīju-
mu. Viss notiek kā modes demonstrē-
jumos, apkārt Ševčenko piemineklim. 
Pa zaļo zāli nāk pusaugu meitenes bal-
tos linu kreklos un basām kājām, nāk 
skaistas zeltenes vainagos, kundzes 
lepnās goda drānās, nāk dravnieku pā-
ris sirmām galvām un šūnu rāmi padu-
sē; – tiem nu bija liela piekrišana. Uk-
rainas daudzo novadu tautastērpi ir ļoti 

17. maijā Rīgas lid-
ostas otrā stāva Lido uz 
informatīvi prezentatīvu 
pasākumu pulcējās žur-
nālisti. Akciju sabied-
rības Lido īpašnieks un 

Padomes priekšsēdētājs Gunārs Ķir-
sons informēja, ka 18. maijā Berlīnē 
tiks atklāti divi restorāni KIRSONS – 
pie Alexanderplatz iepirkšanās centra 
Alexa pirmajā stāvā un netālu no Check 
Point Charlie Šarlotes ielā, biroju ēkas 
pirmajā stāvā. Restorāni klientiem būs 
atvērti no 20. maija. Bez restorāniem 
tiek atvērta arī ražotne, potenciāliem 
20 restorāniem. Vācijas klientiem būs 
iespēja baudīt 100 dažādus ēdienus, 
aizgūtus no lidzšinējās Lido ēdienkar-
tes, gatavotus no Latvijas produktiem, 
kā arī Užavas alu. Maijā abos restorā-
nos un ražotnē darbu uzsāks 62 darbi-
nieki no Latvijas. Tāpat kā Latvijā, arī 
Berlīnē uzņēmuma mērķis ir piedāvāt 
augstvērtīgu ēdienu, kas gatavots no 
dabīgām izejvielām.

Padomes locekle Valērija Lieģe 
pastāstīja, ka minēto objektu atvēr-
šanai Vācijā Lido veicis priekšdarbus 

divu gadu garu-
mā. Tirgus izpēte 
apliecinājusi, ka 
Lido koncepts ir 
tuvs Vācijas iedzī-
votājiem, un šāda 
veida restorānu 
Vācijā trūkst.

Žurnālist iem 
bija iespēja apska-
tīt planšetes ar abu 
restorānu interje-
ru. Pēc oficiālās 
daļas pie preses 
galda sapulcējās 
Lido darbinieki, katrs ar strelīcijas zie-
du rokā, lai sveiktu savu darba devē-
ju, Gunāru Ķirsonu, dzimšanas dienā. 
Tas bija ļoti sirsnīgi un jubilāram ab-
solūti negaidīti. Stundu vēlāk Gunārs 
Ķirsons ar kolēģiem izlidoja uz Berlīni 
ar AirBaltic reisu, sagādājot pārsteigu-
mu šī reisa pasažieriem: viņus cienāja 
ar Lido ēdieniem. Žurnālisti žēli sa-
skatījās...

„Vēsturi veidojam mēs paši, un 
mēs paši esam atbildīgi par Latvijas 
nākotni. Arī Lido Vācijā, pirmkārt, 

tiek veidots Latvijai un latviešiem, lai 
vairotu mūsu valsts un cilvēku labklā-
jību. Tā būs vieta, kur popularizēsim 
Latviju, kur latviešiem dosim iespējas 
profesionāli augt un nopelnīt, lai to 
kopā ar ģimeni tērētu Latvijā, dodot 
ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā,“ 
tā saka Gunārs Ķirsons.

Lai veicas Lido Vācijā, un lai vā-
ciešiem labi garšo!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Divi KIRSONS restorāni Berlīnē
„Lido“ iekaro Vāciju

No kreisās: Valdis Zatlers, Valērija Lieģe, Gunārs Ķirsons.
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Višivanka – ukraiņu tautas tērpa diena
Višivanka – Ukrainas un ukraiņu tautas simbols

Višivankas dienas dalībnieku gājiens uz Brīvības pieminekli.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

 
Turpinājums 15. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2016. gada 22. maijā

Aprīļa pēdējā die-
nā, nedēļu pirms Mātes 
jeb Ģimenes dienas, 
Eslingenes Dienvidu 
baznīcā notika Vācijā 
pirmais radošo latviešu 
bērnu konkurss Rādi ko 

māki. Pasākuma idejas autores un or-
ganizatores – divas mammas: Karīna 
Cīglere (Ziegler) un Elīze Zaļuma, 
kopā ar jaunizveidotās Latviešu bied-
rības Štutgartē SAIME, Baznīcas un 
Sabiedrības integrācijas fonda atbal-
stu, 30. aprīļa sestdienā deva iespēju 
16 dalībniekiem no dažādām Vācijas 
pilsētām radoši izpausties, ar saviem 
talantiem priecējot visus sanākušos 
interesentus.

„Mūsdienās, kad pasauli ir pār-
ņēmis elektronikas laikmets, un bērni 
labprātāk izvēlas pavadīt laiku pie 
elektroniskām ierīcēm, komunicējot ar 
WhatsApp vai Facebook starpniecību, 
man bija svarīgi parādīt, ka dzīvē ir 
daudz jaukākas, lietderīgākas, skais-
tākas un nozīmīgas lietas, ko mēs va-
ram iemācīties apgūt un darīt. Tādas, 
kas mūs garīgi piepilda, emocionāli 
bagātina un ļauj kļūt radošākiem un 
attīstītākiem,“ stāsta Emīlijas, Nik-
lāva un Grētas mamma, organizato-
re Elīze Zaļuma un atzīst, ka, Vācijā 
dzīvojot, viņai pietrūkst pasākumu, 
kuros izpausties, savus talantus un 
spējas varētu parādīt tieši bērni. „Tā-
pat viens no pasākuma mērķiem bija 
veicināt latviešu kopā sanākšanu šeit 
Vācijā, jo mums kā latviešu ģimenēm, 
ir ļoti svarīgi, lai mūsu bērniem drau-
dzība veidojas ne tikai vācu vidē, bet 
arī starp latviešiem, un, lai, runājot 
latviešu valodā, viņi nezaudētu saik-
ni ar savu tautu un neaizmirstu savas 
saknes,“ saka Elīze. Viņas domu tur-
pina Lauras un Oskara mamma Karī-
na Cīglere, kas ir arī biedrības SAIME 
valdes priekšsēdētājas vietniece: „Mēs 
vēlējāmies apzināt aktīvos latviešu 
bērnus Vācijā, iepazīties viens ar otru 
tuvāk, kā arī bērniem parādīt latviešu 
valodas prasmju lietderību svešumā, 
tādējādi veicinot latviskās identitātes 
saglabāšanu ārpus Latvijas.“ Karīna 
ar ģimeni Vācijā dzīvo nepilnus trīs 
gadus, strādā par sekretāri Lidl Sti-

ftung & Co. KG 
Neckarsulm, bet 
brīvajā laikā kopā 
ar meitu un vīru 
dejo Štutgartes 
latviešu deju kopā 
Trejdeksnītis. Vi-
ņas vīrs Ilvars 
Gailāns konkursa 
laikā rūpējās par 
tehnisko un prak-
tisko pusi. „Ar ģi-
meni ir tā, – ja visi 
striķi trūkst, tad 
šis nenotrūks,“ tā Karīna.

Pasākumu ievadīja Latvijas 
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ār-
pus Latvijas (LELBāL) arhibīskaps 
emeritus Elmārs Ernsts Rozītis ar 
speciāli dalībniekiem veltītu dievkal-
pojumu, kurā viņš jo īpaši uzsvēra 
ģimenes, audzināšanas un skolas no-
zīmi. Pēc dievkalpojuma visiem bēr-
niem bija iespēja apskatīties Eslinge-
nes Dienvidu baznīcas ērģeles.

Konkursu ar savu skaņdarbu at-
klāja Bonnas Mūzikas skolas vadītāji 
un aktīvi mūziķi Kristaps Grasis un 
Liene Sējāne. Viņu ģimenē aug trīs 
dēli, no kuriem divi vecākie arī bija 
konkursa dalībnieku vidū.

Konkursā piedalījās 16 bērni ve-
cumā no 4 līdz 15 gadiem ar 14 dažā-
diem priekšnesumiem. Sabraukuši no 
tuvākām un tālākām Vācijas pilsētām: 
Štutgartes, Bālingenes, Frankfurtes, 
Vircburgas, Freiburgas, Nekārzul-
mas, Lincas pie Reinas, Heddeshai-
mas un Bādkrocingenes, katrs rādīja 
savu māku: 7gadīgais Toms Grasis, 
mammai Lienei Sējānei uz klavie-
rēm pavadot, spēlēja blokflautu. Viņa 
gadu vecākais brālis Gatis spēlēja 
gan klavieres, gan ģitāru. Arī Liāna 
Brauer (14) spēlēja ģitāru. Bet Nils 
Balthaser (10) un Laura Makare (15) 
klavieres. Konkursa vismazākie dalīb-
nieki – 6 gadnieks Lennards Haufe 
dziedāja kopā ar savu 4 gadus veco 
māsiņu Karolinu. 7 gadīgais Niklāvs 

Zaļums, mammai Elīzei Zaļumai uz 
klavierēm pavadot, spēlēja ksilafonu, 
bet viņa māsa Emīlija (11), mammas 
pavadījumā, flautu. 9 gadīgais Mār-
tiņš Možanskis un 13 gadīgā Santa 
Jurgevica dziedāja gan katrs atseviš-
ķi, gan abi kopā duetā. Matīss Kļa-
viņš (11) spēlēja kokli. Skatītājus jo 
īpaši pārsteidza Frankfurtes un Virc-
burgas skoliņu kopražojums piecu bēr-
nu sastāvā: Lars Schoucair (10), Lara 
Schoucair (9), Renārs Timbars (7), 
Sinan Karadas (13), Nils Baltha-
ser (10), rādot basketbola šovu. 

Bērnu radošos sniegumus vērtēja 
profesore Andra Dārziņa, Štutgar-
tes Latviešu skoliņas skolotāja Anna 
Kļaviņa un Latviešu biedrības Štut-
gartē SAIME valdes loceklis Edgars 
Epners.

„Bērni bija dažādos vecumos, un 
arī priekšnesumi bija atšķirīgi. Man 
bija ļoti interesanti skatīties un prie-
cāties par katru sniegumu, daži bērni 
piedalījās pat vairākos. Liels prieks 
bija redzēt bērnu mirdzošās acis un 
just, ka viņi ar īpašu prieku un pacilā-
tu garastāvokli ir ieradušies rādīt sa-
vus priekšnesumus un labprāt ieprie-
cina publiku,“ savās pārdomās dalās 
Štutgartes latviešu skoliņas skolotāja, 
konkursa žūrijas locekle Anna Kļa-
viņa. Viņas žūrijas kolēģis Edgars 
Epners savu vērtējumu par konkursu 

„Rādi ko māki“
Pirmais bērnu talantu konkurss Eslingenē
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Kopbilde pēc konkursa.
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Žūrija. No kreisās Edgars Epners, Andra Dārziņa, Anna 
Kļaviņa.
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Organizatores Elīze Zaļuma un Karī-
na Cīglere.
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Divas dienas, 30. aprīlī un 1. maijā, 
Dublinā notika Latviešu biedrības Īrijā 
(LBĪ) rīkotie 5. Latviešu kultūras svēt-
ki, kuri kopā pulcināja vairākus simtus 
dalībnieku un vairākus tūkstošus skatī-
tāju. Svētku ietvaros notika gan jautras 
norises: karaoke, teātris, danči, vainagu 
darināšana, koncerts un bagātīgs amat-
nieku un gardumu tirgus, gan nopietnas: 
seminārs [ie]dRosme un tikšanās ar Lat-
vijas kultūras ministri Daci Melbārdi.

Sestdien svētku programmu ie-
vadīja tikšanās ar kultūras ministri, 
kuras laikā D. Melbārde klātesošos 
iepazīstināja ar Latvijas valsts simtga-
des atzīmēšanas koncepciju laikam no 
2017. līdz 2021. gadam. Kultūras mi-
nistre arī atbildēja uz klātesošo jautāju-
miem gan par sadarbību starp diasporu 
un Latviju, gan par simtgades svinību 
pasākumiem un kultūras projektiem.

Pēc tikšanās interesenti pulcējās 
uz vainagu darināšanas radošo darb-
nīcu, kuru vadīja LBĪ jauniešu nozares 
aktīvistes Iveta Cīrule-Ozola un Evi-
ta Zilgme. Dalībniekiem bija iespēja 
gan izzināt vainagu rašanās vēsturi un 
simboliku, gan savām rokām darināt 
pašu izsapņotus vainagus.

Savukārt Latvijas kultūras minis-
tre D. Melbārde šai laikā paviesojās 
arī LBĪ Navanas skolā un jauniešu 
apvienībā Impulss, kur bērni un sko-
lotājas bija sagatavojuši nelielu ieskatu 
skolas vēsturē un īsu latviešu valodas 
nodarbību. Ministre to vēroja ar lielu 
interesi un vēlāk izteica pateicību sko-
las kolektīvam par sirsnību un radošo 
pieeju nodarbību sagatavošanā, kā arī 
vecākiem par ļoti garšīgo cienastu.

Pēcpusdienā, apmēram, 50 radošie 
un aktīvie Īrijas latvieši piedalījās Eiro-
pas Latviešu apvienības (ELA) organi-
zētajā seminārā Māksla un radošums – 
[ie]dRosme aktīvai latvietībai, kas 
norisinājās semināru cikla [ie]dRosme 
ietvaros. Semināra viesi bija kultūras 
ministre Dace Melbārde, kinorežisore 
Dzintra Geka, kinorežisors un mūziķis 
Aigars Grauba un sabiedriski aktīvs 
Īrijas latvietis Pēteris Kļaviņš, kuri da-
lījās savās pārdomās par semināra tēmu. 
Semināru vadīja biedrības Latvijas Pil-

soniskā alianse 
direktore Rasma 
Pīpiķe. Diskusijas 
par radošuma un 
kultūras saistību ar 
aktīvo latvietību iz-
vērtās negaidīti ak-
tīvas un pozitīvas, 
skarot ne vien di-
asporas pilsoniskās 
aktivitātes, kultū-
ras un patriotisma 
aspektus, bet arī 
sociālās atmiņas, 
cilvēku emocionā-
lās inteliģences un 
ģimeniskuma jautājumus.

Pirmā svētku diena kultūras centrā 
Clasac noslēdzās ar Pāvilostas ama-
tierteātra izrādi Latvieša sapnis, ko 
apmeklēja vairāk nekā 100 skatītāju.

Svētu kulminācija nenoliedzami bija 
Maija Umurkumurs Dublinas vecpilsē-
tā – Temple Bar. Lielkoncerts un amat-
nieku un latvisku gardumu gadatirgus 
noritēja dzīva gaiļa dziesmas pavadībā, 
kas radīja patiesi ģimenisku un neparas-
tu atmosfēru. Atklājot koncertu, Latvijas 
kultūras ministre Dace Melbārde aicinā-
ja baudīt ne vien vēdera priekus, bet arī 
iespēju būt latviskas kultūras atmosfērā, 
kā arī iepazīties savā starpā. Klātesošos 
uzrunāja arī Temple Bar Company direk-
tors Noel Dempsey, kurš pauda pateicību 
organizatoriem par krāšņajiem latviešu 
kultūras svētkiem, kas jau kļuvuši par 
tradicionālu un nozīmīgu notikumu Tem-
ple Bar kultūras pasākumu kalendārā.

LBĪ vadītāja Inguna Grietiņa ai-
cināja visus priecāties un izbaudīt ie-
spējas, ko sniedz šie svētki.

Pēc tam apmēram piecu stundu ga-
rumā Dublinas vecpilsētā bija dzirdamas 
latviešu dziesmas, dimdēja dejas soļi, kas 
piesaistīja gan vietējo iedzīvotāju, gan 
galvaspilsētas viesu uzmanību. Lielkon-
certu vadīja Kristīne un Kaspars Ābra-
mi, scenārija autore – Inga Zvirgzdiņa. 
Visas dienas garumā ļaužu pārpildītajā 
Meeting House Square valdīja prieka un 
pozitīvu emociju pārpilna gaisotne.

Pirmo reizi kultūras svētku vēsturē 
bija izveidota piemiņas monēta, kuru 

uz vietas saviem spēkiem varēja izkalt 
gan svētku dalībnieki, gan apmeklētāji.

Abu svētku dienu vakaros Dub-
linas vecpilsētas krodziņā Czech Inn 
latviešiem bija iespēja satikties un 
gūt prieku no kopā būšanas, kopā 
dziedāšanas un kopā dancošanas gan 
K. Ābrama vadītajā karaokes vakarā, 
gan Māsu Dimantu danču vakarā.

5. Latviešu kultūras svētkos pieda-
lījās rekordliels skaits mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu no Īrijas un Lat-
vijas: Neretas sieviešu vokālais ansamb-
lis Kadence, Pāvilostas amatieru teātris 
un Māsas Dimantas – Laima, Alise un 
Katrīna, LBĪ skola Saulgriezīte, Sergevi 
skola Pasaciņa, LBĪ Navanas Latviešu 
skola un jauniešu apvienība, LBĪ Portla-
oise nedēļas nogales skola Sauleszaķēns, 
LBĪ Mūzikas studija/skola Mazais Le-
tiņš, LBĪ jauktais koris eLVé, LBĪ Latvie-
šu Apvienotā kora Īrijā (LAKĪ) Dublinas 

Piektie Latviešu kultūras svētki Īrijā izskanējuši
Svētku programmu ievadīja tikšanās ar kultūras ministri

Piektie Latviešu kultūras svētki Īrijā.
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LR kultūras ministre Dace Melbārde.
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Piektie Latviešu kultūras svētki Īrijā.
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Piektie Latviešu kultūras svētki Īrijā.
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Mūžībā aizgājusi

SKAIDRĪTE STONKA, dzim. Staltāne
dzimusi 1923. gada 20. maijā, Rīgā

mirusi 2016. gada 7. maijā, Melburnā

Mierā tavas čaklās rokas
Klusē tava labā sirds...

Mīļā piemiņā viņu paturēs dēls Juris Mašinskas,
vedeklas Maija un Dianne, mazmeitas Ilze,
Kirsty, Brenda; mazmazbērni un radi Latvijā.

izsakās tā: „Dziedoši, muzikāli, spor-
tiski, jestri un krāšņi tika aizvadīts 
pirmais šāda mēroga konkurss Vāci-
jā. Ir patiess prieks, ka bērni, dzīvo-
jot tālu prom no tēvzemes, saglabā un 
kopj saikni ar tautisko un mīļo Latvi-
ju!“

Nila mamma Lita Hainovska uz-
skata, ka: „Pasākums patiesi izdevās. 
Bija ļoti interesanti, jo katrs bērns da-
rīja un rādīja kaut ko savu, nekas ne-
atkārtojās. Un puiku basketbola šovs 
pielika vēl tādu īpašu akcentiņu, ka 
arī sports bērniem ir nozīmīgs un pa-
tīk. Jauki, ka bērni labprāt piedalās un 
dara to, kas viņiem patīk. Tāpat nozī-
mīgi bija arī bērniem tādā veidā satik-
ties un padraudzēties. Īpaši bērniem 
no jauktajām ģimenēm, lai lieku reizi 
parunātu latviski un nostiprinātu pie-
redzi lietot valodu reālajā dzīvē. Šī ie-
spēja izmantot savu valodas mācēšanu 
plus vēl parādīt savas citas mācēšanas 
bērnos vairo pārliecību par sevi, viņus 
stiprina un palīdz augt. Bērniem vajag 
mūsu atbalstu, labvēlīgu attieksmi un 
atzinību par viņu centieniem un pū-
lēm.“

Tā domā arī organizatore Karīna 
un uzsver: „Kā mamma uzskatu, ka 
šāda veida pasākumi bērniem ir nepie-
ciešami, jo veicina radošo izaugsmi, 
pašpārliecinātību un atbildības sajū-
tu.“ Bet viņas meita Laura Makare, 
konkursa vecākā dalībniece, atklāj: 
„Man ļoti patika visi priekšnesumi, 
kas tika izpildīti, un es priecājos, ka 
arī pati varēju piedalīties. Visu cilvēku 

noskaņojums apkārt arī bija priecīgs, 
tāpēc man nebija tik lielas bailes uz-
stāties. Nevaru sagaidīt nākamā gada 
konkursu, ceru, ka tāds būs, un, ka es 
tad atkal varēšu uzstāties.“

Konkursa beigās žūrijas locekļi 
pasniedza diplomus un organizatores 
dāvanas. Ikviens dalībnieks par pie-
dalīšanos tika pie sava titula un atzi-
nīgā vērtējuma, kas tika apzīmēti ar 
īpašības vārdiem: drosmīgākais, ģi-
meniskākais, dzidrākais, skanīgākais, 
sirsnīgākais, smaidīgākais, daudzpu-
sīgākais, sportiskākais, oriģinālākais, 
tautiskākais, aizkustinošākais, latvis-
kākais, radošākais, ritmiskākais, prie-
cīgākais un dvēseliskākais.

Pašas organizatores atzīst, ka, lai 
arī pasākums mazliet sanācis steigā, 
bijuši vien nepilni trīs mēneši laika, 
lai visu sagatavotu, kā arī, lai dalībnie-
ki varētu gana labi samācīties saviem 
priekšnesumiem, „Iznākums ir pat la-
bāks, nekā bijām gaidījušas. Domāju, 
ka nākotnē mēs noteikti varētu redzēt 
dalībniekus arī no Berlīnes, Hambur-
gas un Hannoveres, jo saņēmu atbildi, 
ka, ja pasākums būtu nolikts vismaz 
ar 6 mēnešu laiku sagatavoties un sa-
plānot, arī tālāko pilsētu bērni ņemtu 
aktīvu dalību. Ļoti ceru, ka nākotnē 
šis varētu izvērsties par visvācijas lat-
viešu bērnu konkursu,“ savus nākot-
nes nodomus pauž Elīze. Vācijā viņa 
dzīvo jau nepilnus septiņus gadus un 
nokļuva šeit Latvijas ekonomiskā krī-
zes laikā. „Man vīrs Klāvs līdz tam 
bija pārliecināts Latvijas patriots, kas 
teica, lai vai kā ies, nekad nebraukšu 
prom. Bet dzīve reizēm piespēlē citu 
scenāriju, ne vienmēr to sliktāko. Es 

ar lepnumu varu teikt, ka esmu ļoti 
laimīga sevi saukt par latvieti, un le-
pojos ar mūsu tautas kultūras bagātī-
bām, tradīcijām, vērtību sistēmu. To 
gribu saglabāt un ieaudzināt saviem 
bērniem. Tāpēc man kā mammai ir ļoti 
svarīgi saglabāt tradīciju, kas bija arī 
manā ģimenē, jo mana mamma bija 
mūzikas skolotāja, – muzicēt kopā ar 
bērniem. Kad dzima bērni, man bija 
divas lietas, kuras noteikti gribēju, lai 
viņi dara – spēlē kādu mūzikas instru-
mentu, jo tas attīsta emocionālo un ga-
rīgo pusi, un nodarbojas ar kādu spor-
ta veidu, kas palīdz saglabāt veselību. 
Tā teikt – vesels iekšēji un ārēji.“ Līdz 
šim tas Elīzei, kas ir pilna laika mam-
ma un tagad mājās sāk attīstīt arī kūku 
cepšanas biznesu, ir izdevies.

Kā organizatores un žūrija, tā arī 
dalībnieki un skatītāji atzīst pasākumu 
par izdevušos un sirsnīgām emocijām 
piesātinātu. „Par visiem un visu tika 
padomāts. Domāju, ka visi pēc kon-
kursa mājās brauca gandarīti, ar pie-
pildījuma un prieka sajūtu, ka nākoš-
gad atkal varēs atgriezties,“ rezumē 
Anna Kļaviņa.

Noslēgumā, Mātes dienu ieskan-
dinot, visi kopā skanīgām balsīm no-
dziedāja dziesmu Es savai māmiņai, 
fotografējās, mielojās ar picu un Elī-
zes pašceptajām gardajām kūciņām un 
zef īriem. Abas organizatores no sirds 
saka lielu paldies visiem, kas bija mē-
rojuši ceļu uz pasākumu, tajā piedalī-
jās, dažādā veidā atbalstīja un palīdzē-
ja, juta līdzi un kopā baudīja šo skaisto 
dienu.

Lana Ūlmane (Uhlmann)
Laikrakstam „Latvietis“

„Rādi ko māki“
Turpinājums no 12. lpp.

un Portlaoise grupas, ansamblis Dzintara 
balsis no mākslas skolas Dzintars, TDK 
Karbunkulis (Dublina), TDK Nemiers 
(Limerika), TDK Rudzupuķe (Portlaoi-
se), igauņu tautas deju kopa Iiris, kā arī 
bērnu deju kolektīvi Dzirnaviņas (Dub-
lina), Sauleszaķēns (Portlaoise), Sienāzī-
tis (Longforda) un Taurenītis (Limerika).

LBĪ saka lielu paldies visiem svēt-

ku dalībniekiem, brīvprātīgajiem un 
rīcības komitejai.

LKSĪ (Latviešu Kultūras svētki Īri-
jā) rīcības komitejas sastāvs: Inguna 
Grietiņa, Elīna Dimante, Santa Sili-
ņa, Indra Jākobsone, Dace Skudra, 
Maruta Kaire, Pēteris Kļaviņš, Sand-
ra Bondarevska, Inita Danne, Uģis 
Daņiļēvičs, Iveta Cīrule-Ozola, Juris 
Eksts, Iveta Leksīte, Ilze Barkus.

Latviešu kultūras svētki Īrijā Mai-
ja Umurkumurs un pavasara gadatir-

gus ir sagatavoti ar Sabiedrības integ-
rācijas fonda finansiālu atbalstu. Par 
Latviešu kultūras svētku Īrijā Maija 
umurkumurs un pavasara gadatirgus 
saturu atbild Latviešu biedrība Īrijā.

Atbalstītāji: Dublinas pilsētas 
dome, Eiropas Latviešu apvienība, vei-
kals Bite, Four Grains, Sergevi, Floral 
Essence, InfiniteWonderFilms, Kravu 
pārvadājumi www.ieuz.lv, World Wide 
Flooring, Temple Bar Company.

Inguna Mieze

Latviešu kultūras svētki Īrijā
Turpinājums no 13. lpp.



Svētdien, 2016. gada 22. maijā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

dažādi un ļoti koši, viss kopā bija ļoti skaisti, interesanti un 
aizraujoši. Pēc skatītāju pulka aplausu vētras sākās nopietna 
fotografēšanās. Višivankas diena bija izdevusies!

Dzirdēju arī latviešu balsis, droši vien daļa no tām bija 
ģimenes balss. Ļoti pārsteidza latviski rakstošās preses 
trūkums, filmēja un intervēja viens krievu valodas mēdijs.

Visu cieņu, pasākuma ukraiņi bija ļoti draudzīgi pret 
latviešiem un cieņpilni pret Latviju, tas latvietim raisa 
daudz labu domu. Par draudzību un sadarbību – 2017. gada 
maija trešajā ceturtdienā droši uz Višivankas svētkiem.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

* LL362; http://www.laikraksts.com/raksti/5378

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1721. zibens iespēra Rīgas Sv. Pētera 
baznīcas tornī, un tas nodega.
1911. aktieris Ludvigs Bārs.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 
diena
1919. Rīgu ieņēma vācu landesvēra 
vienības, lieliniekus un Stučkas val-
dību padzenot no Rīgas. Landesvē-
ristu uzsāktais baltais terors prasīja 
ap 3000 cilvēku dzīvību. Lielākoties 
upuri bija latvieši, kurus uzskatīja par 
lielinieku piekritējiem vai atbalstītā-
jiem.
1981. latviešu basketboliste Liene Jan-

sone.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1886. rakstnieks Valdemārs Dam-
bergs.
1931. aktieris, režisors Gunārs Cilins-
kis.
1956. ekonomists, politiķis, LR eko-
nomikas ministrs (1993.g. 3.aug. – 
1994.g. 19.sept.) Ojārs Kehris.
1966. Latvijas šahiste, lielmeistare In-
gūna Erneste.
1976. latviešu hokejists Herberts Va-
siļjevs.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1949. PSRS beidza 11 mēnešu Berlīnes 
blokādi.

1961. politiķis, LR tieslietu ministrs 
(2002.g. 7.nov. – 2004.g. 9.marts), 
Rīgas Domes priekšsēdētājs (2005.g. 
29.marts – 2007.g. 19.febr.) Aivars Ak-
senoks.

25. maijs
Anšlavs, Junora
1912. rakstniece Irma Grebzde.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1941. komponists, politiķis Imants 
Kalniņš.
1986. Eiropas kopiena pieņēma Eiro-
pas karogu.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1941. latviešu aktieris Uldis Vazdiks. ■

Un psiholoģiskās vardarbības rādītā-
jos – pat augstākajā vietā Eiropā.

Kaut kas nelāgs ar Latviju garajos 
okupācijas gados noticis, un arvien vēl 
neesam spējuši to atmest, lai arī ne-
atkarībā dzīvojam jau vairākus gadu 
desmitus. Acīmredzot, ar mūsu vietējo 
likumdošanu vien tomēr nepietiek, lai 
kā to deklarētu konvencijas pretinieki. 
Te situāciju var salīdzināt ar Latvijas 
dalību ES un NATO – kopā drošība ir 
daudz lielāka. Vai, teiksim, – ja Lat-
vija viena pati pieņemtu sankcijas pret 
Krieviju, tās nekādi nenostrādātu. Bet, 
kad to izdara reizē visa Eiropa, – ie-
spaids ir un pavisam citā mērogā.

Īpaši savādi šķiet tas, ka tik norai-
došu pozīciju pret Stambulas konven-
ciju ieņēmusi tieši Nacionālā Apvienī-
ba, kas taču par savu pamatuzdevumu 
sludina cīņu ar okupācijas sekām... 
Pieņemu, ka Latvijā taču VISI ir pret 

vardarbību ģimenē!
Bet ko tad nozīmē šis sociālais dzi-

mums? Vispirms citēšu tekstu no paša 
Stambulas dokumenta:

„...ar terminu „sociālais dzimums 
(dzimte)” tiek saprastas sociālās lomas, 
uzvedība, nodarbošanās un īpašības, 
ko konkrēta sabiedrība uzskata par at-
bilstošām sievietēm un vīriešiem.“

Piemēram, pie mums sievietei ir 
atļauts vadīt automašīnu. Bet Saūda 
Arābijā šāda rīcība tiek uzskatīta par 
sievietei neatbilstošu. Un nekāda sa-
kara ar gejiem vai lesbietēm! Arī die-
nēt karaspēkā Saūda Arābijā sievietes 
nedrīkst. Bet pie mums armijā sievie-
tes ir un sekmīgi pilda savus uzdevu-
mus. Tātad droši drīkstam parakstīt 
konvenciju. Un vīrieši drīkst paši no-
mainīt autiņus saviem bēbjiem, nevis 
raudu pavadībā gaidīt māti, jo tas būtu 
viņas sociālā dzimuma uzdevums…

Visabsurdākais ir apgalvojums, ka 
Stambulas konvencija neesot saskaņā 
ar latviešu dzīvesziņu un mūsu valsts 

Satversmi. Un ka ar tās ratificēšanu 
mēs negodinātu mūsu brīvības cīnītā-
jus.

Latvija kādreiz bija pirmā vietā Ei-
ropā ar sieviešu balsstiesībām, un jau 
1. Saeimas sastāvā mums bija sievie-
tes. Un tieši par to cīnījās mūsu varoņi 
(to vidū arī mans tēvs)! Un vispār, gāja 
karot tieši tāpēc, lai aizstāvētu un sar-
gātu ģimenes. Viņi necīnījās par to, lai 
Latvijā būtu vardarbība pret sievietēm 
un bērniem, un tagad kaunā sarktu, ka 
mēs nespējam tos aizstāvēt.

Tāpēc balsošu PAR Konvenciju 
par vardarbības pret sievietēm un var-
darbības ģimenē novēršanu un apka-
rošanu, un aicinu arī citus deputātus 
neļauties uzkurinātām emocijām, bet 
domāt par Latvijas nacionālajām un 
sabiedriskajām interesēm un atbalstīt 
citviet Eiropā jau ratificēto vienoša-
nos, kura pilnībā atbilst gan mūsu dzī-
vesziņai, gan Satversmei.

Atis Lejiņš
2016. gada 18. maijs

... ārprāts ar „sociālo dzimumu“
Turpinājums no 1. lpp.

Višivanka – ukraiņu tautas tērpa diena
Turpinājums no 11. lpp.

No kreisās: Olha Perebijne, Mikola Pavļuks, Tatjana Laz-
da, Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevgens Perebijnis un Ma-
rija Semjonova pie Tarasa Ševčenko pieminekļa. FO
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. maijā.
€1 = 1,55190 AUD
€1 = 0,77008 GBP

€1 = 1,65780 NZD
€1 = 1,12190 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 26. maijā, plkst. 10.00 
Laimas aprūpētāju grupa izbrauks no 
ALB nama uz Gilles Plains, kur varēs 
iepazīties ar jaunākajiem ikdienas dar-
bu atvieglinošajiem darba rīkiem, kad 
muskuļi vairs nav tik stipri un kustības 
ir kļuvušas ierobežotas. Pēc Disability 
Centre iesim pusdienās. Maksa no 
personas $10. Pieteikšanās LAIMAS 
birojā līdz 23. maijam.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 2. jūn., plkst. 10.00 LAI-
MAS aprūpētāju grupas sēņošana 
Kuitpo mežā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5. jūn., plkst. 11.00 3. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 4. jūn., plkst. 13.00 Jāņi 
Latviešu namā. Dziedāsim, dejosim, 
iesim rotaļās. Piedalīsies folkloristi 
no Melburnas. Informācija Inga Česle 
0408 302 506.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 28. maijā, plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Filma 
Tēvu barikādes – kā 1991. gada jan-
vārī 50 000 Latvijas iedzīvotāji devās 
uz barikādēm Rīgā, lai pretotos PSRS 
agresijai.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 27. maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 14.00 
56.KD līdzekļu vākšanas sarīkojums 
Latviešu namā.
Sestdien, 4. jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 14.00 Apvie-
notais baltiešu Aizvesto piemiņas die-
nas akts Lietuviešu namā.
Līdz 12. jūnijam Jan Senberga izstā-
de The Ian Potter Centre: NGV Aus-
tralia, Federation Square.
Līdz 18. jūnijam Imanta Tillera glez-
nu izstāde Metafisica Australe ARC 
ONE galerijā 45 Flinders Lane, Mel-
bourne. http://arcone.com.au

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Piedalīsies viesis no Sid-
nejas mācītājs Kolvins Makfērsons. 
Sprediķis angļu valodā.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 10.00 dievkal-

pojums.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā.

Sidnejā
Svētdien, 29. maijā, plkst. 13.00 SLT 
literārā pēcpusdiena Latviešu namā.
Ceturtdien, 2. jūn., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 lasī-
tais dievkalpojums.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums II svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums III svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. jūn., 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.

Anglijā
Pirmdien, 30. maijā, DVF lauku īpa-
šumā Straumēnos notiks plašs sarīko-
jums, lai atzīmētu Straumēnu 40 gadu 
jubileju. Svētkos atzīmēs arī Daugavas 
Vanagu organizācijas 70 gadus un for-
māli atklās arī jauno Straumēnu vies-
nīcu. DVF ar lielu prieku un lepnumu 
aicina tautiešus un labvēļus piedalīties 
svētkos un tos padarīt par īstiem tautas 
svētkiem!

Latvijā
Pirmdien, 23. maijā, plkst. 19.00 
Eiropas filmu nedēļas ietvaros kino 
Splendid Palace bez maksas būs 
iespēja noskatīties Mediterranea 
(Vidusjūra). Filmā ir atainots migrantu 
bīstamais ceļš uz Eiropu. Pērn šī filma 
tika izvirzīta Eiropas Parlamenta LUX 
Kino balvai. Bezmaksas kino karti var 
saņemt kinoteātra Splendid Palace bi-
ļešu kasē; no 22.maija plkst. 15.00.
Trešdien, 25. maijā, plkst. 18.00 – 
19.30 atvērta lekcija Rīgas Sv. Pētera 
baznīcā, Skārņu ielā 19 – Nacionāl-
patriotiskie pieminekļi Rīgā. Atvērto 

lekciju apmeklējums bez maksas. Lek-
cijas vadīs Gunārs Armanis. Dalībai 
uz atklāto lekciju aicinām pieteikties 
visus  interesentus elektroniski, tā kā 
vietu skaits ir ierobežots pieteikties 
laicīgi:  daina.perkone@riga.lv
Ceturtdien, 26. maijā, plkst. 19.00 
savas 10. jubilejas sezonas Noslēgu-
ma koncertā Sinfonietta Rīga uz Lie-
lās ģildes skatuves aicinās leģendāro 
skotu sitaminstrumentālisti Evelīnu 
Glenniju (Evelyn Glennie), izpildot 
Džeimsa Makmilana episko opusu si-
taminstrumentiem un orķestrim Veni, 
veni, Emmanuel. Programmā arī Joha-
na Sebastiāna Baha 3. Brandenburgas 
koncerts un Jozefa Haidna Londonas 
simfonija.
Sestdien, 28. maijā, plkst. 10.00 – 
16.00 Kalnciema kvartālā Starptautis-
kās bērnu tiesību aizsardzības dienas 
ieskaņā īpašs, tieši bērniem veltīts fes-
tivāls Dari pats!. Uz skatuves būs ra-
doša un iztēli rosinoša kultūras prog-
ramma bērnu auditorijai, bet dažādās 
darbnīcās bērni varēs apgūt praktiskas 
zināšanas daudzveidīgās jomās. Para-
lēli norisināsies arī bērnu lietu tirdziņš 
un zemnieku un amatnieku tirgus 
mammām un tētiem. Ieeja festivālā 
lieliem un maziem bez maksas!
Sestdien, 28. maijā, plkst. 17.00 Pa-
saules Latviešu mākslas centrā Lielā 
Skolas ielā 6, Cēsīs izstādes Māksla 
emigrācijā divās paaudzēs – Kalmītes 
stāsts svinīgā atklāšana.
Sestdien, 4. jūn., jau trešo gadu sau-
lainajā Kalnciema kvartāla pagal-
mā sapulcēsies iecienītākie Latvijas 
modes un dizaina radītāji, dizaineri, 
mākslinieki un izplatītāji ar karstā-
kajām kolekcijām, iepriekšējo sezonu 
izpārdošanām un īpašajiem piedāvāju-
miem, kā arī gluži svaigi jaunpienācē-
ji, kas plašākai auditorijai savas kolek-
cijas pieteiks pirmo reizi. Par saulainu 
muzikālo noskaņu parūpēsies DJ Hen-
riks Eliass Zēgners.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Baltiešu 14. jūnija aizvesto 
piemiņas sarīkojums

Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 14.00 
Melburnas Lietuviešu namā,

44 Errol St., North Melbourne.
Rīko Austrālijas Lietuviešu biedrība 

Melburnā kopā ar MLOA.
Tuvāka informācija:

Anita Andersone 9867 2070.


