
Pirmdien, 11.  jū-
lijā, Melngalvju nama 
lielajā zālē, svinīgā at-
mosfērā, klātesot arī 
viesiem, Latvijas valsts 
prezidents Raimonds 

Vējonis  pasniedza Valsts visaugstā-
kos apbalvojumus diviem Austrālijas 
latviešiem – Egonam Eversonam un 
Aleksandram Gāršam.

Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira tika 
pasniegta ilggadējam Austrālijas lat-
viešu sabiedriskajam un kultūras darbi-
niekam Kanberā Egonam Eversonam.

Atzinības krusta III šķira tika pa-
sniegta ilggadējam Latvijas Republi-
kas Goda konsulam Kērnsā Aleksand-
ram Gāršam.

Prezidents abiem apbalvotajiem, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim un 
Atzinības krusta komandierim, teica 
pateicības vārdus par darbu Latvijas 
labā, esot no tās tik tālu. Savukārt 
Egons Eversons un Aleksandrs Gārša 
pateicās Ordeņa kapitulam un Valsts 
prezidentam par augstajiem apbalvo-
jumiem un viņu darba novērtējumu, 
solot arī turpmāk strādāt Latvijas labā.

Tālāk sekoja rokas spiedieni, ap-
sveikumi un fotografēšanās. Oficiālā 
apbalvošanas ceremonija greznajā zālē 
izvērtās sirsnīga ar jūtamu satrauku-
ma piegaršu.

Veselību abiem apbalvotajiem un 
turpināt aktīvo darbu Latvijas labā arī 
Austrālijā!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“
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Kanādas karavīri Latvijā
Stiprinās NATO Austrumu flangu

Kanādai kā Latvi-
jā izvietojamā NATO 
daudznacionālā bataljona 
ietvarnācijai tiks nodroši-
nāts viss nepieciešamais 
atbalsts. To 9. jūnijā Var-
šavā, tiekoties ar Kanādas 
premjerministru Džas-

tinu Trudo, apliecināja Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis. Viņš arī 
izteica pateicību Kanādas premjermi-
nistram par Kanādas lēmumu uzņemties 
atbildību par Latvijā izvietojamo NATO 

bataljonu un uzsvēra Latvijas un Kanā-
das ilgstošo draudzīgo attiecību nozīmi.

Sarunā ar Kanādas premjerministru 
Latvijas Valsts prezidents pauda ganda-
rījumu par sabiedroto solidaritāti un spē-
ju mainīties, ņemot vērā jaunos drošības 
izaicinājumus. Raimonds Vējonis pauda 
pārliecību par to, ka Kanādas, Amerikas 
Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes 
un Vācijas klātbūtne NATO Austrumu 
flangā stiprinās visas alianses drošību.

Kanādas premjerministrs Džastins 
Trudo novērtēja Latviju kā stabilu un 

atbildīgu sabied-
roto un pauda 
pārliecību, ka 
Latvijā izvieto-
jamais bataljons 
nodrošinās attu-
rēšanas efektu 
no potenciāliem nākotnes apdraudēju-
miem. Sarunā ar Latvijas Valsts prezi-
dentu Kanādas premjerministrs aplie-
cināja, ka šobrīd notiek aktīvs darbs, 

No kreisās: Valsts prezidents Raimonds Vējonis apbalvo Egonu Eversonu un Aleksandru Gāršu.
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Valsts augstākie apbalvojumi
Saņem divi Austrālijas latvieši

 
Turpinājums 2. lpp.



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2016. gada 14. jūlijā

FO
TO

 L
us

īn
a 

D
ēl

iņ
a

Sestdien, 2.  jūlijā, 
noslēdzās 8. Latvijas 
godu konsulu sanāksme, 
kuras laikā goda konsuli 
apmeklēja arī Ventspili 

un Liepāju, lai izzinātu uzņēmējdarbī-
bas un investīciju vidi reģionos.

1.  jūlijā  Ventspilī Latvijas goda 
konsuli tikās ar pašvaldības pārstāv-
jiem, apmeklēja Ventspils brīvostu, kā 
arī iepazinās ar investīciju un uzņēmēj-
darbības iespējām pilsētā. Īpašu inte-
resi raisīja komunālo transportlīdzek-
ļu ražotne Bucher Municipal Ltd, kas 
veiksmīgi īsteno augstskolu absolventu 
iesaistīšanu darba tirgū. Tāpat goda 
konsuli viesojās Ventspils Augsto teh-
noloģiju parkā un elektronikas sistēmu 
ražotnē HansaMatrix, kura risinājumus 
savos bezpilota lidaparātos izmanto arī 
Ventspilī esošais uzņēmums AirDog.

„Latvijas veiksmes stāsti – uzņēmu-
mi un to sasniegumi iedvesmo arī mūs – 
goda konsulus,“ noslēdzoties pirmās die-
nas programmai, uzsvēra goda konsulu 
korpusa vecākais, Latvijas goda konsuls 
Norvēģijā Arvīds Grundešons  (Arvid 

Grundekjøn).
Turpinot re-

ģionālo vizīti Lie-
pājā,  2.  jūlijā goda 
konsuliem bija ie-
spēja tuvāk iepazīt 
UPB Holding gru-
pas attīstības plānus, 
kā arī pilsētas tūris-
ma un kultūras stūr-
akmeņus – jauno 
koncertzāli Lielais 
dzintars, Liepājas 
Svētās Trīsvienības 
katedrāli, kā arī 
Šķēdes holokausta 
memoriālu.

„Atgriezieties 
Latvijā kā inves-
tori vai vienkārši tūristi,“ atvadoties no 
goda konsuliem, aicināja Liepājas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Ārlietu ministrija Latvijas goda kon-
sulu sanāksmes reizi divos gados rīko 
kopš 2002. gada. Goda konsuliem ir no-
zīmīga loma Latvijas vārda atpazīstamī-
bas veicināšanā pasaulē, kā arī investīciju 

piesaistē, tostarp no reģioniem, kur Lat-
vijai nav diplomātisko pārstāvniecību.

Uz 8. Latvijas goda konsulu sa-
nāksmi, kas norisinājās no 30.  jūnija 
līdz 2. jūlijam, bija ieradušies 90 Latvi-
jas goda konsuli no 52 pasaules valstīm.

LR Ārlietu ministrija
Komunikācijas grupa

Latvija nav liela zeme, tātad nebija 
tik nesagaidāmi, ka 4. jūlija priekšva-
karā nejauši satikās trīs bijušie Mel-
burnas latvieši Kuldīgas pilsētas cen-
tra laukumā. 

Daris Dēliņs, 
LR godu konsuls 
Ņujorkā, ar dzīves 
biedri Lusīnu ap-
meklēja Kuldīgu 
pēc nupat notiku-
šās 8. LR Godu 
konsulu sanāksmes 
Rīgā. Selga Silkal-
na dzimusi Kuldī-
gā, kur viņas tēvs 
bija pilsētās priekš-
sēdētājs. Pirms 
vairākiem gadiem 

Eduards un Selga Silkalni pārcēlās uz 
dzīvi Latvijā un pašlaik dzīvo Rīgā, bet 
bieži apciemo skaisto Kuldīgu.

Daris Dēliņš
Laikrakstam „Latvietis“
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8. Latvijas godu konsulu sanāksme
Bija ieradušies 90 Latvijas goda konsuli no 52 pasaules valstīm

Trīs bijušie Melburnas latvieši tiekas Kuldīgā
Nejauša tikšanās pilsētas centra laukumā

No kreisās: Daris Dēliņš, Selga Silkalna, Eduards Silkalns.

Goda konsuli LR Ārlietu ministrijā. Priekšā no kreisās: 
Aldis Birzulis (Sidnejā), Daris Gunārs Dēliņš (Ņujorkā), 
Jānis Roberts Dēliņš (Melburnā).
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lai Kanādas vadībā izveidotu daudz-
nacionālu bataljonu Latvijā.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
8. un 9. jūlijā piedalās NATO valstu un 
valdību vadītāju samitā Polijas galvaspil-
sētā Varšavā. Varšavas samitā pieņemti 
lēmumi par NATO spēku daudznacionā-
lu bataljonu izvietošanu Baltijas valstīs 
un Polijā. Latvijā izvietojamā bataljona 
ietvarnācija būs Kanāda, Igaunijā tā būs 
Apvienotā Karaliste, Lietuvā – Vācija un 
Polijā – Amerikas Savienotās Valstis.

Varšavas samita laikā pieņemti arī 
svarīgi lēmumi par NATO lomu un 
tālāku rīcību par cīņu pret terorismu, 
nelegālās migrācijas kontroli, ciešāku 
NATO un Eiropas Savienības sadarbī-
bu, NATO misiju Afganistānā, atbal-
stu Ukrainai un Gruzijai.

NATO ir 28 dalībvalstu alianse, 
kuras vieno kopīgas vērtības un mēr-
ķis stiprināt kopējās aizsardzības spē-
jas, veicināt demokrātiju, stabilitāti un 
drošību ārpus tās robežām. Latvija ir 
NATO dalībvalsts kopš 2004. gada.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Kanādas karavīri Latvijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Trešdien,  6.  jūlija 
vakarā, Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā pulcē-
jās grupa latviešu izcel-
smes jauniešu no ASV, 
Kanādas un Austrālijas, 
kuri šovasar ieradušies 

Latvijā, lai piedalītos prakses darbā 
dažādās kultūras iestādēs un uzņē-
mumos, gūtu profesionālu pieredzi, 
iepazītu savu senču dzimto zemi, un, 
iespējams, apsvērtu iespēju pārcelties 
uz dzīvi Latvijā. Programma tika iz-
veidota 2015. gadā sadarbībā starp 
Amerikas latviešu apvienību un Latvi-
jas Kultūras ministriju.

„Pavadi vasaru Latvijā program-
ma ir vienreizēja iespēja ārpus Latvi-
jas dzimušiem un augušiem jauniešiem 
pavadīt vasaru Latvijā un iziet praksi 

kādā no Latvijas kultūras vai izglītī-
bas iestādēm un iegūt vērtīgu piere-
dzi, kas vēlāk noderēs akadēmiskā un 
profesionālā dzīvē,“ skaidro Amerikas 
latviešu apvienības Kultūras nozares 
vadītāja un programmas koordinatore 
Līga Ejupe. 

Tā ir pirmā šāda veida pēc diaspo-
ras organizāciju iniciatīvas izveidota 
un arī finansiāli atbalstīta programma, 
kas paver iespēju jauniešiem vecumā 
no 19 līdz 29 gadi uzturēties un gūt 
profesionālu pieredzi Latvijā, vienlai-
kus uzlabojot savas latviešu valodas 
zināšanas un stiprinot piederību Lat-
vijai.

Pagājušā gada rīkotajā program-
mā piedalījās 16 jaunieši no ASV un 

Latvijā strādā 18 praktikanti
Diasporas organizācijas nodrošina atbalstu 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Apvienotā karalistē ir 

jauna ministru preziden-
te. Līdzšinējā iekšlietu 
ministre Terēza Meja kļu-
vusi par tikai otro sievieti 
ministru prezidenti Ap-

vienotās karalistes vēsturē. Ja viņa Brexit 
kampaņas laikā atbalstīja palikšanu Eiro-
pas Savienībā, tad tagad viņa apgalvo, ka 
izvēle ir izdarīta, un nebūs atkārtota tau-
tas nobalsošana. Meja neslēpj, ka ir femi-
niste, bet bija izteikusi vēlmi izstāties no 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas.

Kā ārlietu ministru Meja ir izvēlē-
jusi bijušo Londonas mēru, redzamāko 
izstāšanās kampaņas vadītāju Borisu 
Džonsonu. Tagad cilvēks, kurš salīdzi-
nāja Eiropas Savienību ar Hitleru būs 
atbildīgs par attiecībām ar Eiropas un 
citām pasaules valstīm.

Patiešām solās būt interesants 
jauns posms Apvienotās karalistes un 
Eiropas attiecībās.

GN

LAAJ 65 gadu dibināšanas atceres sarīkojums

LAAJ 65 gadu dibināšanas atceres sarīkojums Melburnā, Latviešu nama Lielajā zālē,
svētdien, 24. jūlijā plkst. 14.00.

Svinīgā runa – PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis.

Muzikālos priekšnesumus sniegs Melburnas kori „Daina“ un „Veseris“.
Jubilejas ietvaros būs iespēja apskatīt LAAJ mākslas nozares vadītājas Ilzes Nāgelas izveidoto 

„Sveika, Latvija!“ dalībnieku fotogrāfiju izstādi.
Latviešu nama kafejnīca Melburnā atvērta no plkst. 13.00.

Sarīkojuma atlikums tiks izmantots „Sveika, Latvija!“ dalībnieku atbalstam.

Sarīkojums Adelaidē, sestdien, 30. jūlijā, plkst. 15.00 „Tālavā“.
Sarīkojums/pusdienas Sidnejā, svētdien, 31. jūlijā, plkst. 13.00 Sidnejas Latviešu namā.

Praktikanti Latvijas Nacionālā bibliotēkā.
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Laikraksts „Latvietis“ sveic

Aleksandru Gāršu
un

Egonu Eversonu,
Latvijas valsts apbalvojumus saņemot
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Austrālijā dzīvo latvieši, kuri nav 
dzimuši Latvijā, bet kam latviešu kul-
tūra ir nozīmīga sastāvdaļa. Viņi sest-
dienās apmeklē latviešu skolu, iestājās 
tautas deju ansambļos, koros vai teāt-
ros un kaut kā vienmēr atrod kontaktu 
ar citiem latviešiem.

Jau ceturto gadu notika Daiļam-
atnieku darbnīcu dienas, kur latvieši 
it kā izlien no migām un atnāk uz pa-
sākumiem. Daiļamatnieki Ilzes Švar-
cas vadībā uz divām dienām pārņēma 
Melburnas Latviešu nama Mazo zāli 
un iekārtoja zāles katrā stūrī un arī 
pa vidu daiļamatnieku nodarbības. 
Abas dienas – sestdien, 21. maijā, un 
svētdien, 22. maijā, – darbnīcas sākās 
plkst. 10.00 un beidzās plkst. 16.00, 
kaut daiļamatniekiem pašiem, nokrau-
tiem ar rīkiem un materiāliem, diena 
bija stipri garāka.

Šogad bija daudz nodarbību, kas 
bija arī citus gadus, bet bija arī daži 
pārsteigumi. Rakstainu zeķu adīšanu 
vadīja Aija Grosa; koka apstrādi – Ar-
nis Gross un Viktors Švarcs; prievīšu 
aušanu – Ārija Baumane, Anita Her-
mane un Rasma Celma; rotu kalšanu 
Māris Purēns, Alnis Druva un Ilze 
Švarca un stikla darbus – Māra Pik-
sone.  Viktors  Brenners  iepriecināja 

ar ādas darbiem, 
piedāvājot maciņu 
un grāmatzīmes 
izgatavošanu. Va-
ram nopriecāties, 
ka jauna daiļamat-
niece piebiedrojās 
mūsu pulciņam: 
Anita Vējiņa mā-
cīja gatavot pērlī-
šu rokas sprādzes: 
eleganti latviski 
raksti radās ar pa-
visam smalkām 
Japānas stikla zī-
lītēm. Daudzpu-
sīga daiļamatniece Māra  Baumane 
pasniedza linolejuma drukāšanu, iz-
mantojot pazīstamus latviešu linodru-
kas mākslinieku darbus, lai inspirētu 
dalībniekus ar ļoti iespaidīgiem rezul-
tātiem.

Sestdienās arī notiek sestdienas 
skolas, un tā ir laba iespēja vidussko-
las audzēkņiem piedalīties darbnīcās 
un pamatskolas bērniem – apskatīties 
darbnīcu rosību. Sestdien Latviešu 
nama kafejnīcā rokdarbnieki varēja 
izbaudīt nama kafejnīcas garšīgos de-
vumus, bet svētdien, lai dalībnieku 
spēki neapsīktu, daiļamatnieku dāmas 
sagādāja desiņas, kāpostus, kūkas un 
kafiju.

Pie tam vēl notika tirdziņš Sand-
ras Krastas vadībā, kur varēja iegā-
dāties daiļamatnieku darbus un arī ļoti 
izdevīgi iegādāties lietotus daiļdarbus, 
kā arī latviešu grāmatas un kompakt-
diskus.

Abas dienas pagāja ātri, jo visi bija 
iegrimuši savos darbos. Darbnīcu bei-
gās bija tāds prieks noskatīties rado-
šo rokdarbu plašo klāstu un veiksmi; 
starp citu – stikla ausekļus, Nameja ro-
kas sprādzes, bērza tarbiņas, prievītes 
un jostas.

Dienu beigās, kad dalībniekiem 
tika prasīts, vai viņi atkal piedalītos 
šādā pasākumā, viņu atbilde bija vien-
balsīgs Jā! Gaidīsim dzirdēt, kad no-
tiks nākošās Daiļamatnieku dienas!

Anita Hermane
Laikrakstam „Latvietis“

Daiļamatnieku dienas Melburnā
Bija arī daži pārsteigumi

Audēji.
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Koka darbnīca.
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Austi burti.
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Adītājas.
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Austrālijas latvie-
ši saņem apbal-
vojumus no Valsts 
prezidenta Rai-
monda Vējoņa. Pa 
kreisi apbalvotais 
Aleksandrs Gārša 
ar Isabelli Gāršu, 
pa labi apbalvotais 
Egons Eversons ar 
Vitu Eversoni. (Skat. 
rakstu 1. lpp.).
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Svētdien, 31.  jūlijā, 
Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļa atskatīsies 
uz 67 darbības gadiem. 
Nodaļa tika dibināta 
1949. gada 29. jūlijā un 

ir vecākā pastāvošā Daugavas Vanagu 
nodaļa Austrālijā un viena no vecāka-
jām latviešu organizācijām Melburnā.

Daugavas Vanagu Melburnas no-
daļas valde ir nolēmusi atzīmēt šo 
nozīmīgo dienu 31. jūlijā plkst. 14.00 
Daugavas Vanagu mītnē. Aktā nodaļas 
valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš īsu-
mā atcerēsies nodaļas dibināšanu un 
atgriezīsies savās atmiņās par nodaļas 
trim sabiedriskiem īpašumiem – Zie-
meļmelburnā, Elvudā un Monbalkā. 
Pēcpusdienu kuplinās jauktais koris 
Daina ar vairākām skaistām dziesmām 
un aktrises Māra Kaziņa un Valda 
Rube. Māra un Valda mūs iepriecinās 
ar Birutas Neilandes skici par latviešu 
valodas sakropļošanu gan pie mums 
Austrālijā, gan mūsdienu Latvijā. Pēc-
pusdienu nobeigsim ar garšīgām Dau-
gavas vanadžu gatavotām pusdienām.

Daugavas Vanagi Melburnā aicina 
katru tautieti ierasties mūsu nodaļas 
gada svētkos, lai atcerētos Daugavas 
Vanagus un pavadītu jauku pēcpus-
dienu draugu vidū. Visi būsiet mīļi 
gaidīti.

Uz redzēšanos svētdien, 31. jūlijā, 
plkst. 14.00 Daugavas Vanagu mītnē, 
87 Chetwynd St., North Melbourne.

Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas valde

Šī gada jūlija sāku-
mā Rīgas ostā viesojās 
ASV 6. flotes komand-
kuğis USS Mauntvitnijs 
(Mount Whitney) (LCC-
20), kura 600 lielā apkal-
pe 4.  jūlijā Rīgā arī at-
zīmēja ASV neatkarības 
dienu.

Nākošā dienā, 5.  jūlijā, kuğa 
kapteinis Karloss  Sardīlo  (Carlos 
A. Sardiello), kopā ar ASV vēstnieci 
Latvijā, viņas ekselenci Nensiju Bi-
kofu  Petita  (Nancy  Bikoff  Pettit) 
kundzi un ASV militāro atašeju Lat-
vijā jūras kājnieku pulkvedi Filipu 
Antekeieru  (Philip  G.  Antekeier), 
bija ielūguši uz kuğa pieņemša-
nu – pusdienās lielu skaitu viesu no 
Latvijas valdības, pašvaldībām, Na-
cionālajiem bruņotiem spēkiem un 
dažādām nevalstiskajām organizā-
cijām Latvijā, to starpā arī DV CV 
prezidija locekli un Latvijas Okupā-
cijas muzeja darbinieku Ivaru Švān-

feldu ar kundzi un DV priekšnieku, 
atvaļināto flotiles admirāli Andreju 
Mežmali.

190 m garajam un 32 m platajam 
kuğim nesagādāja nekādas grūtības 
uzņemt tik lielu viesu skaitu. Pasā-
kuma sākumā bija arī goda nodoša-
na ASV un Latvijas karogiem, kā arī 

kodolīgas komandkuğa kapteiņa un 
ASV vēstnieces uzrunas. Visi viesi 
uz kuğa varēja izjust ASV jūrnieku 
un civildarbinieku lielo viesmīlību, kā 
arī baudīt labi sagatavotos un garšīgos 
ēdienus un dzērienus.

Andrejs Mežmalis
Laikrakstam „Latvietis“

ASV 6. flotes komandkuğis viesojās Rīgā, Latvijā!
Uz kuģa liela pieņemšana

No kreisās: Dace Vītoliņa Alksne, Astrīda Vītoliņa, Jānis Kalniņš, ASV vēstnie-
ce Nensija Bikofa Petita, Ivars Švānfelds un Andrejs Mežmalis.
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DV Melburnā
Atskatās uz 67 gadiem
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Ar uzslavu! 
Melburnas Latviešu Ciema aprūpes nams iegūst akreditāciju vēl uz 3 gadiem – ar uzslavu!

Maijā Latviešu cie-
mā Melburnā saņēmām 
ielūgumu no Flindersa 
kroga īpašnieka – Zig 
Inge uz pusdienām 
20. jūnijā. Ielūgums bija 
ierobežots ar 20 vietām 

Ciema busiņā, un ieinteresētie braucēji 
veikli vietas aizrunāja. Flindersa pil-
sētiņa ir apmēram 80 km uz dienvid-
austrumiem no Melburnas.

Zig Inge AM ir labi pazīstams 
latvietis Melburnā; šogad viņš ir saņē-
mis Member of the Order of Australia.
Viņš piecdesmitos gados sāka pār-
dot mājas Melburnas austrumu pusē, 
bet drīz pārgāja uz jauno māju būvi 
ar savu brāli Aleksi. Tad viņš grie-
zās pie veco ļaužu un aprūpes namu 
būvēm un attīstīt dzīves veidu šajos 
īpašumos. Pāris gadus atpakaļ viņš 
nopirka vēsturisko Flindersa krogu un 
pilnīgi to atjaunoja. Krogs bija būvēts 
1889. gadā un bija cietis ugunsgrēkos, 
jūras vētrās un no vietējo iedzīvotāju 
temperamenta. Tagad tā ir vietējiem 
iedzīvotājiem, kā arī iebraucējiem, pa-
tīkama satikšanās vieta.

Kad pienāca 20. jūnijs, braucēji ne-
pacietīgi stāvēja lietū un gaidīja busi-
ņu, lai dotos solītajā ekskursijā. Šoferis 
Mārtiņš Biršs veikli palīdzēja dāmām 
iekāpt busiņā, un drīz visas 20 vietas 
bija aizņemtas ar 15 dāmām un 5 kun-
giem. Stundas brauciens jautrās saru-
nās paskrēja kā mirklis, un pie kroga 
durvīm mūs sagaidīja Zig ar dēlu Pē-
teri un meitu Katarinu. Tie mums ie-
rādīja vietas pie rezervētiem galdiem 
omulīgā telpā ar lielu baļķu uguni 

kamīnā. Paši saimnieki piebiedrojās 
mūsu kompānijai. Ciema pārvaldnie-
ce Rūta Škoba, būdama atvaļinājumā 
netālu no Flinders, arī atrāda vietu pie 
galda saimniekam blakus.

Pusdienas sākās ar ķirbju zupu, 
pasniegtu skaistos, platos baltos šķīv-
jos, izpušķotu ar skābā krējuma iz-
rakstiem un dukkah graudiem. Pie 
ēdiena piedāvāja vietējos, slavenos 
Morningtonas pussalas vīnus. Nogar-
šojām Underground vīnotavas Pinot 
Noir un Ocean Ridge vīnotavas Pinot 
Gris. Abi vīni bija labas kvalitātes ar 
pazīstamām garšām. Apkalpotāji bija 
labi trenēti un izpildīja visas mūsu va-
jadzības. Ievēroja līmeņa kritumu vīna 
un ūdens glāzēs un veikli to pacēla.

Zupai sekoja galvenais ēdiens. Te 
bija patīkama izvēle – no zivs, pīles un 
vērša gaļas ar skaisti un garšīgi izstrā-
dātiem, piemērotiem pielikumiem. Pa-

vārs nebija skopojies ar devumiem, un 
daudzi nespēja visu apēst. Ja vēl ar to 
nebūtu pieticis, mums piedāvāja saldo 
ēdienu. Te arī bija izvēle, kaut gan lie-
lākā daļa viesu izvēlējās Apple galette 
with rum and vanilla bean ice cream; 
kad to pasniedza galdā, tas ēdiens iz-
skatījās tik skaisti, ka bija žēl postīt pa-
vāra mākslu. Daži, kuri pasūtīja Gin-
gerbread and chocolate crème brûlée, 
apgalvoja, ka tas bija garšīgs un vērts 
to bija pasūtīt. Pusdienas nobeidzām 
ar izvēli – kafiju vai tēju.

Atstājam viesmīlīgo saimnieka ģi-
meni ar dziesmu un turpinājām dzie-
dāt busiņā Evas Brenneres vadībā. Bet 
drīz dziesmas un sarunas apklusa, un 
braucēji ļāva vēderiem gremot garšī-
gās pusdienas, daži pat aizvēra acis un 
sapņoja.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

Ar lielu prieku ziņo-
ju, ka Melburnas Latvie-
šu ciema aprūpes nams 
ir ļoti veiksmīgi izturē-
jis valdības pārbaudi – 
akreditāciju. Pārbaude 
ilga divas dienas un sa-

ņēmām 44 no 44 iespējamiem punk-
tiem. Tas dod mums iespēju turpināt 
mūsu darbību vēl trīs gadus, gādājot 
izcilu un piemērotu aprūpi mūsu vecā-
kiem sabiedrības locekļiem.

Ciema aprūpes namā ir 52 patstā-
vīgas un 2 īslaicīgās pagaidu (respite) 
istabas ar pilnu, mierīgu aprūpi, sadzī-
ves aktivitātēm un vajadzīgo medicī-
nisko aprūpi. Nesen ir pabeigta piebū-
ve, kur ierīkojam nodaļu iemītniekiem 
ar speciālām vajadzībām, īpaši attiecī-
bā uz saprātu un uzvešanos, kam vaja-
dzīga īpaša kopšana.

Aprūpes nams ir iekārtots latviskā 
gaumē: gleznu galerijas visos koridoros, 

tautisko šķīvju iz-
stāde kafejnīcā un 
tautiskie svečturi un 
vāzītes redzamas 
visur aprūpes namā.

Svinam Jāņus, 
18. novembri, Bal-
to galdautu dienu, 
Lieldienas ar olu 
krāsošanu un ri-
pināšanu, Ziemas-
svētkus; dziedam 
latviešu tautas 
dziesmas un svinam vārda dienas!

Valsts pārbaudītāji ar mums pava-
dīja divas ļoti patīkamas dienas. Viņus 
iepriecināja mūsu draudzība, pretim 
nākšana, sajūsma (entuziasms) par 
mūsu vidi un darba mīlestību.

Viņi slavēja mūsu tīrību, doku-
mentu kontroli un kārtību, klīnisko 
kārtību un uzmanību, darbinieku uz-
manību pret iemītniekiem, arodveselī-

bas un darba drošību, mājīgo gaisotni 
(ar skaistiem dārziem), garšīgo ēdienu, 
kulturālo programmu un iemītnieku 
un to ģimeņu apmierinātību.

Mūsu nākotne uz trim gadiem ir 
nodrošināta, un varam turpināt izcilu 
apkalpošanu mūsu vecākai paaudzei.

Rūta Šķoba
Ciema pārvaldniece

Laikrakstam „Latvietis“

Vainagu pīšana Jāņu dienai Ciemā; no kreisās: Helēna 
Nāgela, Lidija Bergmansone un Anna Švalbe.
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Izbraukums uz Flindersu
Latviešu ciems Melburnā saņēma ielūgumu no Flindersa kroga īpašnieka

Brauciena dalībnieki. No kreisās: Mārtiņš Biršs, Dimis Pešudovs, Vilma Puķe, 
Betija Plūme, Zig Inge, Selga Pešudova, Rūta Šķoba, Peter Inge, Karen Inge, 
Eva Brennere, Nelda Paegle, Zigrīda Ādamsona, Kitija Švarca, Rita Manca, 
Silvija Kreitala, Aivars Saulītis, Māris Krusts, Ausma Cunske, Radvils Švarcs, 
Mirdze Ozoliņa, Dzidra Luste, Arvīds Puķe.
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Tagad mums sākās 
lielā naudas vākšana. 
Nekur daudz netapa slu-
dināts, bet daudzi latvie-
ši to uzņēmās kā pienā-
kumu – palīdzēt Ciema 
tapšanā.

Cilvēki, kas dzīvoja 
Melburnas apkārtnē, ziedoja naudu, 
cik un kurš varēja, bet katrs $ bija 
pateicības pilns. Bērēs sludināja, lai 
puķu vietā dodot naudu, vienalga no 
kurienes nelaiķi izvadīja. Mums tajā 
laikā pašiem sava baznīciņa vēl bija 
tikai sapnis.

Sākām pārdot krēslus – tādus 
kā mums tagad ir lielajā zālē. Katrs 
krēsls maksāja $10. – Bija pircēji, kas 
tos nopirka veselai ģimenei; atkal ie-
nākumi.

Tajā laikā noorganizējām Talcinie-
ču kopu, kura vēl šodien čakli strādā. 
Gandrīz visas talcinieces un vadītājas 
ir mainījušās, jo tas notika jau 30 ga-
dus atpakaļ! UN daudzas no viņām jau 
čakli strādā Dieva pagalmos.

Sākām rīkot viesības. Mājā sagata-
vojām ēdienus aukstam galdam, brau-
cām daudzās mājās un uzklājām mie-
lastu un ar prieku redzējām, ciemiņus 
to baudot.

Nāca lūgums – vai mēs varētu uz-
klāt kāzu galdu Dandenongas Vana-
gos. Mēs, trīs cilvēki, arī to ar godu 
pasniedzām, un bija patīkami redzēt 
apmierinātās sejas. Cilvēki no mutes 
mutē dabūja zināt par mūsu pakalpo-
jumiem, un daudzās mājās sagaidīja 
mūsu darbīgās rokas. Katrs $, ko no-
pelnījām, gāja Ciema kasē.

Druvas ģimenei tajā laikā piederēja 
Dandenongu kalnos liels Viesību nams. 
Viņi to piedāvāja vienai skaistai pēc-
pusdienai mūsu rīcībā ar visiem ienā-
kumiem Ciemam. Mēs, trīs strādnieki, 
uzņēmāmies pabarot ciemiņus. Pietei-
cās pāri par 50 cilvēku.

Diena bija skaista un saulaina, un 
ar briesmām mēs skatāmies, ka cilvēki 
brauc vēl un vēl, skaitam dubultojoties. 
Druvas ģimene nāca palīgos uzklāt gal-
dus ne tikai lielajā sarīkojumu zālē, bet 
arī plašajā verandā. Es vēl šodien nezi-
nu, kā mēs tos visus ciemiņus pabaro-
jām un apkalpojām...

Beigās tomēr visi bija apmierināti 
un priecīgi. Iespējams, ka Druvām pali-
ka tukši ledusskapji un daudzos plauk-
tos daudz brīvas vietas. Mēs ar labsajū-
tu vakarā noslaucījām sviedrus, un paši 
uzsitām sev uz pleca par padarīto labo 
darbu Ciemam. Skaists ienākums, un 

pateicība Druvas ģimenei.
Pateicoties valsts atbalstam un 

tautiešu atsaucībai, sākām paplašināt 
Ciemu un būvēt vēl klāt atsevišķas 
dzīvojamās mājiņas. Mājiņām tajos 
gados bija liels pieprasījums. Vārdi 
bija jāliek uz listes un jāgaida kārta, 
kad kāda no tām atbrīvosies vai uz-
būvēs jaunu. Pašā sākumā bija tikai 8 
mājiņas; vēl šodien viena ir ar oriģinā-
lo īpašnieku!

Loterijas tika organizētas katrā 
mazākā vai lielākā sarīkojumā. Tas ir 
viens naudas vākšanas veids, kas dod 
skaidru atlikumu. Mantiņas top zie-
dotas, pēc tam nospodrinātas, ietītas 
skaistos papīrīšos ar krāsainām lentī-
tēm; – kā lai tādas nevēlētos novinnēt?

Talcinieces jau zināja savus pie-
nākumus: daža cepa, cita atkal vārīja, 
klāja galdus, rīkoja viesības, loterijas, 
ka tik būtu labāki ienākumi. Neviens 
neprasīja atlīdzību ne mājās gatavoša-
nā, ne Ciemā strādāšanā.

Kad ciemiņi bija aizgājuši mājās, 
arī tad vēl mūsu darbs nebija beidzies; 
kas novāks traukus, mazgās glāzes un 
atstās telpas rītdienai kārtībā? – Talci-
nieces!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Ciems toreiz
Atmiņu turpinājums
2. turpinājums. Sākums LL405, LL413.

Futbols
Jancis galvenos vilcienos paskaidro šo populāro sportu

Tā kā esmu eiropie-
tis, tad jūs droši vien 
sagaidāt, ka sākšu stāstīt 
par futbolu, kā to spēlē 
visā pasaulē, – ar apaļu 
bumbu, ko spārda ar kā-
jām. Nē, mīlīši! Tā kā es 

gandrīz visu savu mūžu esmu nodzī-
vojis Ķengurzemē, tad es jums pastās-
tīšu par Australian rules spēli, ko te 
sauc par futbolu.

Nosaukums it kā norādītu uz kaut 
kādiem spēles noteikumiem, bet nor-
mālam cilvēkam šinī spēlē kaut kādus 
noteikumus nav iespējams atrast.

Vispirms jau – bumba nav apaļa 
kā bumbai jābūt, bet gan ovāla; tāpēc 
eiropieši to vienkārši sauc par gurķi. 
Šo gurķi tad nu mīca pa rokām, sper 
ar kājām, spiež pie krūts vai arī nomet 
zemē, lai kāds pusducis spēlmaņu va-
rētu čupā sakrist virsū un tirināt kājas 
un rokas. 

Tas nu noskaidrotu galvenos vil-
cienos šo populāro sportu, bet tur nāk 
iekšā tik daudz variāciju un knifu, ka 
paietu vairākas dienas, tos kā nākas 
apgaismot un izskaidrot.

Tā, piemēram,– žņaugšana. Tādā 
rupjā sportā ka regbijā, to dara pavi-

sam atklāti un ar lielu prieku. Gurķa 
futbolā ir jāuzmanās, ka tiesnesis neie-
rauga un nesāk svilpt vai arī, ka neaiz-
spiež pretiniekam gaisa caurumu un 
nenožmiedz to pavisam. Tādēļ žņaug-
šanu nestiepj garumā, bet – piespiež, 
palaiž, piespiež, palaiž...

Kad viens spēlmanis šādas paspie-
šanas un pažmiegšanas ir vairākkārt 
pārcietis, tad viņam ap dūšu tā, kā kad 
būtu ļergu sadzēries, un tad atliek tikai 
garāmskrejot ar elkoni tam iebelzt pa 
žokli un ar to spēlmani kādu pusstun-
du nav vairs jārēķinās. Viņš varbūt 
skraidīs gan vēl apkārt (tie ir norūdīti 
vīri), bet nekādu skādi pretinieka pu-
sei tas vairs nevar nodarīt. Tie atgādi-
na vistas, kad pēc galvas nociršanas 
tās skraida apkārt neizlaizdamas ne-
kādu skaņu.

Pavirši no malas skatoties, neviens 
nemaz nenojautīs, ka kaut kas tāds 
notiek, jo galvenais spēles mērķis ir 
visam baram spēlētāju skriet no vie-
na laukuma gala, kur uzstādīti četri 
gari karātavu stabi, uz otru laukuma 
galu, – kur tāpat ir četri stabi. Pareizāk 
varbūt būtu teikt – kārtis, ne stabi, bet 
ko mēs krāmēsimies ar sīkumiem.

Skrienot, spēlētāji bumbu jeb gur-

ķi padod cits citam, vai nu pasperot to 
ar kāju, vai sitot ar roku, kas savilkta 
dūrē. Savilkt roku dūrē ir ļoti sva-
rīgi, jo ja bumbu tikai sviedīsi – bez 
sišanas, tad tiesnesis tūliņ svilps. Kā 
redziet, ar mīkstčauļiem te nav darī-
šanu.

Katrreiz, kad izdodas gurķi aizli-
dināt cauri garajām kārtīm, visi kliedz, 
brēc un iedzer alu no pudelēm, kas tie-
ši tādam nolūkam laikam ņemtas līdzi, 
jo tas notiek regulāri un neiztrūkstoši. 
Šeit es runāju par skatītājiem, ne spē-
lētājiem.

Neko vairāk jums pastāstīt neva-
ru, jo tas bija sen atpakaļ, kad vienīgo 
reizi draugiem līdzi aizgāju uz šitādu 
futbolu un toreiz vēl nebiju pietiekoši 
norūdījies, tādēļ beigas nemaz neatce-
ros. Bet ceru, ka kaut kāda jēga jums 
par šo futbolu tagad būs, lai neiekristu, 
tāpat kā es toreiz.

Šis brīdinājums, protams, noderēs 
tikai jaunatbraucējiem no Eiropas; šeit 
dzīvojošie jau paši noteikti ir iekrituši. 
Daži, cik zinu, IEKRĪT regulāri – un 
ar smaidu uz lūpām. Bet tā viņu darī-
šana, ne mana. Es eju uz SOKERI!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Nākošais 2017. gads 
Jelgavas kultūras vēs-
turē ir īpašs – Jelgavas 
profesionālā teātra de-
koratoram Arvīdam 
Spertālam (1897-1961) 
aprit 120 gadi. Taču viņa 
dzīve un radošā darbī-

ba nav iedomājama bez dzīvesbiedres 
tērpu mākslinieces Margas Spertāles 
(1901-1986), tādēļ esam iecerējuši nā-
kamajā gadā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstu-
res un mākslas muzejā sarīkot abiem 
māksliniekiem veltītu izstādi un kon-
ferenci, kā arī citus pasākumus.

2014. gadā iznāca mūsu pilsētā 
dzimušā teātra vēsturnieka akadēmi-
ķa Viktora Hausmaņa apcerējums par 
profesionālo Jelgavas teātri. Grāmata 
veltīta galvenokārt teātra vēsturei no 
tā dibināšanas 1924. līdz tā slēgšanai 
1953. gadā, lielāko vērību pievēršot iz-
rādēm, režisoriem un aktieriem, ieski-
cējot, protams, arī skatuves noformē-
juma – dekoratora lielo nozīmi izrāžu 
vizuālā iespaida radīšanā.

Šoreiz gribas īpaši izcelt abu Sper-
tālu nenovērtējamo vietu Jelgavas teāt-
ra dzīvē. Arvīds Spertāls sāka studijas 
Latvijas Mākslas akadēmijā kā glezno-
tājs, taču viņu uzaicināja strādāt teātrī. 
Piedāvājumu jaunais mākslinieks pie-
ņēma. Darbu sākot, viņš ar Margu de-
vās studiju nolūkā uz Itāliju (tas bija arī-
dzan viņu kāzu ceļojums), kur Niklāvs 
Strunke iepazīstināja viņus ar jaunāko 
itāļu teātri un tā jaunākajām tendencēm, 
kas saistījās ar futūrismu. Pārbraucis 
mājās, Arvīds Spertāls ienesa latviešu 
dekorāciju mākslā jaunas vēsmas. Tās 
saistījās ar konstruktīvu teātra telpas 
veidošanu. Turpmākajos gados māksli-
nieks šos skatuves telpas koncepciju at-
tīstīja tālāk, paceldams Jelgavas teātra 
iestudējumus abu lielo Latvijas teātru 
līmenī un nereti pārspējot tos.

Arī Marga Spertāle pievērsās teāt-
ra kostīmiem citādāk nekā citi māks-
linieki. Viņa tos veidoja, gan iedziļi-
noties vēsturiskā apģērba kultūrā, gan 
pielāgojot to dekorācijām, gan arī tēla 
raksturam un aktierim. Tērps kļuva 
par visas izrādes vizuālā tēla neatņe-
mamu sastāvdaļu.

Abu mākslinieku daiļrade ir dziļām 
saitēm saistīta ar Jelgavu. Jāatceras arī 
tas, ka Arvīda Spertāla dzimtas saknes 
meklējamas pavisam netālu no pilsē-
tas – Vircavā, kur Jaunajā muižā par 

klēts puisi strādāja 
1801. gadā dzimu-
šais Jānis. Puisis ar 
laiku kļuva par Ža-
gatu māju saimnie-
ku un krietni vēlāk 
par vecvectēvu 
mūsu dekoratoram 
Jelgavas teātrī.

Kā zināms, 
1944. gada vasarā 
Jelgavu pārvērta 
par drupu kaudzi. 
Līdz ar citām ēkām 
gāja bojā lieliskais 
1910. gadā celtais 
Jelgavas Latvie-
šu biedrība nams 
Katoļu ielā, kurā 
atradās arī teātris. 
Uguns aprija lielo 
kostīmu kolekciju, 
rūpīgi krāto arhī-
vu. Tas pats lik-
tenis piemeklēja 
Kr. Barona ielas 
34. namu, kurā dzī-
voja abi mākslinie-
ki Spertāli, iznīci-
not visas gleznas, 
skices, zīmējumus 
utt. Brīnumainā 
kārtā paglābies 
teātra gongs un 
Latvijas Vēstures 
arhīvā divas teātra direkcijas protokolu 
grāmatas, un Jelgavas Latviešu teātra 
biedrības protokoli. Protams, vairāku 
muzeju kolekcijās ir atrodamas fotog-
rāfijas, arī kādas vēstules un citi mate-
riāli, taču tā visa ir par maz, lai uzburtu 
20.-30.gadu Jelgavas teātra dzīvi.

Lielus brīnumus negaidu, lai gan 
vienmēr paliek cerība, ka nekad viss 
nesadeg, allaž kaut kur kas aizķeras, 
paglābjas. Tā arī šoreiz. Veco jelgav-
nieku nav daudz palicis – vieni devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju, citus padomes 
aizsūtīja pie baltajiem lāčiem, paliku-
šie bieži sēdēja krāsmatās, visu iedzīvi 
pazaudējuši.

Daudzi Jelgavas teātra aktieri iz-
klīda pa visu pasauli – ASV, Kanā-
dā, Amerikā, Austrālijā, Eiropā. Bet 
nu jau arī viņi lielākoties ir aizgājuši 
Mūžības ceļos sērst pie saviem priekš-
gājējiem. Varbūt viņu bērnu, radu 
vai draugu vidū ir patvērušās izrāžu 
programmiņas, fotogrāfijas, vēstules 

vai kādi citi materiāli, kuri tik vērtīgi 
būtu šajā izstādē. Atsūtītie materiāli 
tiks nodoti glabāšanā Ģ. Eliasa Jel-
gavas Vēstures un mākslas muzejam. 
Iepazīstoties ar Arvīda un Margas 
Spertālu arhīvu, atklājas, ka pēc kara 
viņi visu laiku ir sarakstījušies ar ak-
tieriem, radiem un tuviem cilvēkiem. 
Viņu vēstuļu melnraksti ir saglabāju-
šies, bet šķiet – ne visi. Varbūt kaut kur 
ir patvērušies arī oriģināli? Varbūt ir 
rakstītas arī atmiņas? Varbūt pastāv 
vēl kādas arhivāras liecības par Jel-
gavas teātri, tā aktieriem, režisoriem, 
dekoratoriem un citiem darbiniekiem?

Ļoti gaidu Jūsu atsaucību. Man 
var rakstīt: Pulkveža O. Kalpaka 
ielā 28, Jelgavā, LV-3001. Tālrunis 
+371 29493985 vai arī var sazināties ar 
epasta starpniecību: maris.brancis@
inbox.lv.

Cieņā un sirsnībā Jūsu
Māris Brancis

A. Spertāla jubilejas izstādes kurators

Māra Branča skatījums
Brīnuma gaidās – Arvīda Spertāla 120 gadu jubilejas priekšdarbos

Spertāla dekoracija Goldoni Melim.
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Marga Spertale. Keramika.
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Kanādas, no kuriem divas jaunietes 
saņēma pastāvīga darba piedāvājumu 
un palika dzīvot un strādā Latvijā. 
Šogad prakses programmā piedalās 

15 jaunieši no Ziemeļamerikas un trīs 
jaunietes no Austrālijas. Praktikanti 
strādā tādās vietās, kā Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais 
arhīvs, Etnogrāfiskais brīvdabas mu-
zejs, Nacionālais kino centrs, TechHub 

Riga, Draugiem Grupa un citviet. Jau-
niešiem stipendijas nodrošina Ame-
rikas latviešu apvienība un Latviešu 
apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē.

Ilze Garoza
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 

ģenerālsekretāre

Latvijā strādā 18 praktikanti
Turpinājums no 3. lpp.
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No 27.  jūnija  līdz  15.  jūlijam 
mākslas galerijā Jēkabs (Jēkaba 
ielā 26/28) ir apskatāma gleznotāja Ed-
gara Vintera (1919-2014) darbu izstāde, 
kurā eksponētas dažādos laika periodos 
tapušas gleznas. Izstādē skatāmie darbi 
atspoguļo mākslinieka daiļradei rakstu-
rīgo pieeju dabas tēlojumam – impresio-
nismam tuvā manierē tvertus reālistis-
kus ainavu fragmentus, kuros meistarīgi 
panākta realitātes ilūzija triepieniem 
uzirdinātajā gleznas plaknē. Vinters 
ir pievērsies arī pilsētainavai, vienlīdz 
lielu nozīmi piešķirot kā Purvciema 
nomalēm, tā raksturīgiem Vecpilsētas 
skatiem, arhitektūras un pilsētvides tē-
lojumā stingri pieturoties pie realitātes.

Daba dažādās tās izpausmēs ir Ed-
gara Vintera daiļrades centrālais tēls – 
dabas skati gleznoti sākumā akvareļa, 
vēlāk eļļas tehnikā. 1950. un 1960. gadu 
darbos ir likts uzsvars uz gadalaiku atai-

nojumu dabā, pilsētas ainām un cikliem 
pie Daugavas. Mūža nogalē mākslinieks 
ir daudz gleznojis savās mājās un dārzā 
Purvciemā, par motīvu izvēloties arī zie-
dus vāzē. Edgars Vinters savos darbos 
ir izteiksmīgi parādījis gaismas spēles 
dienas gaitā un gadalaiku mijā, mākoņu 
daudzveidību dažādos laika apstākļos, 
krāsu svaigumu plaukstošā pavasarī, pie-
sātinātos krāsu toņus vasarā, spilgtās ru-
dens krāsas un skarbumu ziemas ainavā.

Edgars Vinters sākotnēji ir mācījies 
gleznot pie Voldemāra Irbes (1893–1944) 
un Hugo Kārļa Grotusa (1884–1951). 
1940. gadā iestājies Latvijas Mākslas 
akadēmijā, Leo Svempa (1897–1975) 
vadītajā Klusās dabas nodaļā. Studiju 
laikā apmeklējis zīmēšanas kursus pie 
Jāņa Cielava (1890–1968), Augusta An-
nusa (1893–1984) un Kārļa Miesnieka 
(1887¬–1977), kā arī meistarklases pie 
profesora Jāņa Kugas (1878–1969). Jau 

studiju laikā gleznojis tikai plenērā un 
tikai uz kartona. Kara dēļ studijas LMA 
Vinters pārtrauca 1944. gadā. Vēlāk 
Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā Vin-
ters ir apguvis pedagoģisko izglītību un 
līdz 1979. gadam strādājis par tēlotāj-
mākslas un rasēšanas skolotāju, paralēli 
nodarbojoties ar glezniecību.

Mākslas galerijā Jēkabs gleznotāja 
Edgara Vintera darbi būs aplūkojami 
līdz 2016. gada 15. jūlijam darba die-
nās no 11.00 līdz 18.00.

Mākslas galerija „Jēkabs“

Kopš kura laika pro-
fesionāls Latvijas teātris 
izkārto savas jaunākās 
lugas starptautisko pirm-
izrādi 6750 kilometru no 
Latvijas? Atbilde: kopš 
Kaspars  Gods Liepājā 

ir dibinājis Goda teātri, kurš nule Prie-
dainē, Ņudžersijā ir uzvedis komēdiju 
Bļitka ar mums labi pazīstamiem Lie-
pājas Teātra aktieriem, pašu Kasparu 
un Egonu Dombrovski.

Šajā izrādē mazrunīgo, stoicisko 
zemledus makšķernieku Jāni (Kaspars 
Gods), kurš jau divas-trīs diennaktis 
sēž pie viena un tā paša cauruma ledū, 
meklējot klusumu, mieru un varbūt 
kādu zivtiņu, iztraucē ļoti piedzēries 
un ļoti šikā uzvalkā ģērbies Zigurds 
(Egons Dombrovskis), kam pilns maks 
naudas un tieksme uzplīties citiem ne 
tikai ar savu nemitīgo runāšanu, bet 
ar uzmācīgiem jautājumiem par Jāņa 
personīgo raksturu, attiecībām ar cilvē-
kiem, dzīves jēgu un visāda veida vis-
notaļ privātu informāciju. Zigurda neat-
laidīgā ieurbšanās klusējošā Jāņa psihē 
notiek pastāvīgu (un ļoti jocīgu) sprie-
delējumu par sievietēm un to neizpro-
tamo raksturu pavadījumā. Neskatoties 
uz eleganto apģērbu un acīmredzamu 
turību, Zigurds tomēr nav nekas vai-
rāk kā šodienas postpadomju džeks; tas 
izpaužas viņa streipuļojošajā dzērumā, 
viņa valodā, kas piesātināta ar padomju 
izcelsmes izteicieniem, latkrievu valo-
das iestarpinājumiem (a tu saproti?), 
un viņa parastās tautas gudrībā, piemē-
ram zināt, ka vienas nakts attiecības ir 
izdevīgāk nokārtot turpat kāpņu telpā, 
nemaz neieejot dzīvoklī, no kurienes 

tomēr daudz grūtāk atkal izkļūt!
Egons Dombrovskis ģeniāli iznes uz 

saviem pleciem visu izrādes pirmo pusi, 
ar savām plastiskajām kustībām; ar ne-
aizsprostojamām runāšanas lavīnām; ar 
sejas izteiksmēm; ar zināma cilvēka tipa 
ļoti trāpīgu atdarināšanu, kas tālu pār-
sniedz vienkāršu kariķēšanu; un vēl pie 
tam ar spēju improvizēt apstākļos, kas 
ir pateicīgi aktierim, kas labi personīgi 
pazīst Priedaini un tās publiku.

Tā sanāca, ka lugas tekstā tika ie-
strādāts ne tikvien Priedaines bārme-
nis Aivars un draugs, apsaimniekotājs, 
Jānis, bet arī publikā sēdošais zolīdais 
kungs Harijs Zikmanis, dāma teātrmī-
le – šī raksta autore, un – pati galvenā: 
visvecākā izrādes apmeklētāja, spirgtā 
Puteņa  kundze, kam drīz apritēs 98 
gadi. Apsveicam Jūs, Puteņa kundze!

Tomēr ne katrs, kas runā lavīnās, ir 
tas nosvērtākais. Izrādes gaitā arī bļitko-
tājam Jānim pamazām mute atveras, un 
no dažiem skopiem vārdiem mēs sākam 
saprast, ka, atšķirībā no Zigurda, viņam 
ir i sieva, i divi bērni, i pilnais kom-
plekts pieauguša atbildīga cilvēka rūp-
ju, uzdevumu un arī neizdzīvotu sapņu. 
Nekādu vienas nakts attiecību, vai kāp-
ņu telpā vai citur, Jānim nesanāk, bet 
tomēr tā pati, lugā ar humoru apspries-
tā, sievietes neizprotamība viņam bojā 
dzīvi: nekad nav miera un klusuma, pat 
no rītiem iedzerot kafiju; nekad nav labi, 
pat dzīvojot gādīgi un godīgi. Izrādās, 
ka dzīves satura ziņā klusējošais šoreiz 
tomēr pārtrumpo skaļo. Varbūt tāpēc, 
pamazām pa lugas gaitu, Zigurds šad 
un tad Jānim noliek simtnieku kaudzītē, 
kad Jānim gluži nejauši izdodas atšķe-
terēt caur vārdu lavīnām kādu Zigurda 

rakstura īpatnību, līdz kamēr kungi pie 
beigām nolemj mainīties vietām, Jānim 
uzvelkot Zigurda šiko žaketi un aizejot 
atpakaļ mājās, paņemot naudas pilno 
maku, bet Zigurdam ietinoties Jāņa bļit-
kotāja pufaikā un paliekot uz ledus.

Paldies jaunajai autorei, latvie-
tei (neskatoties uz tēva, lietuvieša, 
doto vārdu) Rasai Bugavičutei par 
tik trāpīgu, jocīgu un tomēr saturisku 
lugu, kuru izcili nospēlē Egons Dom-
brovskis un Kaspars Gods, un paldies 
režisoram Dž. Dž. Džilindžeram par 
patiešām izdevušos režiju. Goda te-
ātris Priedainē ir godam nospēlējis šo 
starptautisko pirmizrādi.

Mudinājums bostoniešiem: teātris 
izbrauc ceturtdien, 7. jūlijā, no Priedai-
nes uz Piesauli, nepalaidiet garām! Ir 
vērts braukt noskatīties izrādi; tā ir pie-
mērota pusaudžiem un pieaugušajiem, 
un arī bērni var skatīties. Protams, tie 
kas pazīst un uztvers nianses par šo-
dienas Latviju, smiesies vēl gardāk.

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Liepājas „Bļitka“ Priedainē
Lugas tekstā tika iestrādāti vietējie latvieši

No kreisās: Kaspars Gods, Egons 
Dombrovskis.
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Edgara Vintera gleznu izstāde
Centrālais tēls – dabas skati

Edgars Vinters. „Ziedoša pļava“. 1996.
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Jāņu vainagi un atmiņas
Saiets veltīts Jāņiem un labdarībai

Šī gada 25.  jūnijā 
DV Kanberas nodaļas 
vanadzes rīkoja saietu 
veltītu Jāņiem un labda-
rībai. Saietu atklāja DV 
Kanberas nodaļas valdes 
priekšsēde Inta Skrīve-

re.
Ar kupliem ozollapu vainagiem 

viņa appušķoja gan Jāņus, gan vairā-
kus saieta ilggadīgus apmeklētājus. 
Savā uzrunā viņa pieminēja pirmo 
Kanberas latviešu Jāņu svinēšanu 
dabā, Bobetu ģimenes mājas dārzā, 
kas savienojās ar blakus esošo Kanbe-
ras Dabas parku. Gaisā plīvoja degoša 
darvas muciņa, bet ap ugunskuru pul-
cējās līgotāji, gan baudot Jāņu alu, gan 
arī lecot pāri ugunskuram. Dažs labs 
vēl šodien sūdzas par savainoto potīti.

Šādu Jāņu svinēšanu dabā pēc tam 
rīkoja Kanberas Latviešu biedrība 
Kanberas priekšpilsētas Kambah aitu 

apcirpšanas novietnē.
Tie bija vareni Jāņi! –Augšā uzcel-

tā darvas muca plīvoja sārtās uguns 
mēlēs, trīs lieli ugunskuri ap kuriem 
pulcējās liels bars līgotāju – ne tikai 
kanberieši, bet arī draugi no citām pil-
sētām. Uz viena ugunskura bija katls 
ar desiņām, uz otru sila sarkanvīns un 
pār trešo lēca jaunākie līgotāji. Un lī-
gošana neapstājās visu garo nakti līdz 
pat (gandrīz) rītausmai, kad pēdējie lī-
gotāji devās mājup.

Un šodien? Svinam Jāņus pēcpus-
dienā; sēžam siltās, apkurinātās telpās 
un vēl ar dienas gaismu braucam mājās.

Tālāk Skrīvere runāja par dabīgo 
zāļu iespaidu cilvēka veselībā. Sākot 
ar sīpoliem, burkāniem, kāpostiem un 
citiem dārzeņiem, līdz ķimenēm, riek-
stiem un citiem dabas augiem; – visos 
ir vielas, kas veicina cilvēka veselību.

Pēc uzrunas saieta dalībnieki mie-
lojās pie vanadžu sagatavotā garšīgā 

mielasta.
Loterijas galds bija ļoti bagāts. 

Viss tīrais atlikums ir veltīts labdarī-
bai šeit –Austrālijā un Latvijā.

Paldies vanadzēm par pielikto dar-
bu un skaisto pēcpusdienu!

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Piektdien, 8.  jūlijā, 
kultūras ministre Dace 
Melbārde viesu namā 
Rezidence Kurzeme Tal-
su novadā atklāja Pasau-
les latviešu jauniešu se-

mināru 2x2. Seminārā ministre tikās 
arī ar jauniešiem, kuri piedalās prak-
ses programmā Pavadi vasaru Latvijā.

Kultūras ministre Dace Melbārde 
atklāšanas uzrunā semināra dalīb-
niekus iepazīstināja ar Latvijas valsts 
simtgades svinību pamatideju, uzsve-
rot jauniešu un ārpus Latvijas dzīvojo-
šo latviešu iesaistes nozīmi. Ministre 
atzinīgi vērtē jauniešu pastiprināto 
interesi par tautas saknēm un semi-
nāra organizatoru darbu, jo kultūras 
pēctecība ir pamats piederības sajū-
tas veidošanā. Ministre aicināja valsts 
simtgades svinības uztvert kā iespēju 
rosināt pozitīvas pārmaiņas, kur no-
teicoši būs pašorganizējošie procesi, 
katra vēlme iesaistīties.

Pērn 2x2 seminārā dzima arī jaunie-
šu pirmās kopīgās ieceres valsts simt-
gades svinībām, no kurām divas jau ir 
realizējušās. Viena no tām ir iesaistī-
šanās Likteņdārza akcijā, 2015. gada 
augustā Likteņdārzā iestādot pirmo 
ozolu un dāvinot melnzemi. Savukārt 
otra iecere top – Latvijas valsts simt-
gades jauniešu rīcības komiteja īstenos 
unikālu projektu Sarkan-balt-sarkans, 
kura ietvaros no 2017. gada janvāra līdz 
2018. gada novembrim Latvijas valsts 
simbols – karogs – ceļos pie latviešiem 
pasaulē. Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades biroja projektu vadī-
tāja Jolanta Borīte informēja par ie-

ceres gaitu. Lai gan Latvijas Mākslas 
akadēmijas Dizaina nodaļā īpašs karo-
ga ceļam darināts futrālis, karoga kāts 
un statīvs vēl top; šā gada 2x2 semināra 
dalībniekiem bija iespēja apskatīt tau-
tas daiļamata meistares Dagnijas Ku-
pčas no smalkvilnas darināto karogu, 
kā arī tas simboliski tika nodots no ro-
kas rokā semināra dalībnieku aplī.

Starp semināra dalībniekiem ir arī 
jaunieši no prakses programmas Pava-
di vasaru Latvijā, kas ieradušies Latvi-
jā, lai piedalītos prakses darbā dažādās 
kultūras iestādēs un uzņēmumos, gūtu 
profesionālu pieredzi, iepazītu savu 
senču dzimto zemi, un, iespējams, ap-
svērtu iespēju pārcelties uz dzīvi Lat-
vijā. Šī programma dod iespēju jau-
niešiem pēcskolas vecumā uzturēties 
un gūt profesionālu pieredzi Latvijā, 
vienlaikus uzlabojot savas latviešu va-
lodas zināšanas un stiprinot piederību 
Latvijai. Pagājušā gada programmā 
piedalījās 16 jaunieši no ASV un Ka-

nādas, no kuriem divas jaunietes saņē-
ma pastāvīga darba piedāvājumus un 
palika dzīvot un strādāt Latvijā. Šogad 
prakses programmā piedalās 18 jau-
nieši no ASV, Kanādas un Austrālijas. 
Lai pārrunātu prakses programmā gū-
tos iespaidus un pieredzēto, kultūras 
ministre ar programmas jauniešiem 
tikās gan šogad, gan pērn.

Jau otro gadu jauniešus uzņem 
Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Latvijas Etno-
grāfiskais brīvdabas muzejs, Nacio-
nālais Kino centrs, Latvijas Kultū-
ras akadēmija, Latvijas Okupācijas 
muzejs un muzejs Latvieši pasaulē. 
Kultūras ministrija priecājas, ka šo-
gad prakses devēju loks ir paplašinā-
jies – ir iesaistījušies tādi uzņēmumi 
kā Tech Hub Rīga, Draugiem Grupa, 
Funderful un biedrība homo ecos. Īpa-

Kultūras ministre tiekas ar diasporas jauniešiem
Atklāja Pasaules latviešu jauniešu semināru 2x2 Talsu novadā

Kultūras ministre tiekas ar jauniešiem no latviešu diasporas.
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Turpinājums 12. lpp.

No kreisās: Marta Juškevica un Livija 
Graudiņa.
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Baltiešu kopienas 
Sietlā atzīmēja Aizves-
to piemiņas dienas 75 
gadu atceri 12.  jūnijā 
Latviešu centrā ar diev-
kalpojumu un svinīgu 
aktu.

Karogus baznīcā ienesa baltie-
šu pārstāvji tautas tērpos. Latviešu 
karognesējas bija Indra  Ekmane, 
Larisa  Šulca un Ella Lutere. Diev-
kalpojumu angļu valodā vadīja prā-
veste Daira  Cilne, ērģeles spēlēja 
Dr. Andris Āboliņš, igauņu mācītājs 
Hendriks Laurs deva aizlūgumu; no 
svētiem rakstiem lasīja igaunis Arno 
Jānsons, latvietis Jānis Šulcs un lie-
tuviete Irēne Blekys – katrs savā va-
lodā. Dr. Āboliņš atskaņoja savu kom-
pozīciju Nevainīgo lūgšana (Prayer of 
the Innocent), kā arī J. S. Baha Prelūdi 
sol minorā.

Prāveste Daira Cilne iesāka spredi-
ķi ar vārdiem Neaizmirstiet mūs, raks-
tīti uz papīra gabaliņa, ko 1941. gada 
vasarā meitene Dzidra bija atradusi 
pie sliedēm netālu no savām mājām 
Rīgā. Prāveste citēja Vinstonu Čerci-
lu: ,,Tautai, kas aizmirst savu pagātni 
nav nākotnes“.

Deportāciju mērķis 1941. un 
1949. gadā bija sēt bailes un izdzēst 
baltiešu tautu atmiņu par brīvību. 
Piecdesmit gadus baltiešu tautas dzī-
voja ar šīm bailēm, bet tomēr cerību 
nezaudēja; tā atplauka dziesmotajā re-
volūcijā.

Tagad mūsu kaimiņš austrumos 
atkal cenšas izplatīt bailes – ne tikai 
ar militāro draudu, bet ar tā saukto 
maigo varu, propagandu, kas sagroza 
patiesību. „Jēzus mums saka: „Ne-
baidieties!“ Nezaudēsim cerību. Tā 
ir stiprāka par bailēm. Atcerēsimies 
savu pagātni, lai mums būtu nākotne,“ 
prāveste sacīja.

Svinīgo aktu vadīja Vaira Pe-
lēķe-Kristofere  (Christopher),  at-
skatīdamās uz 14. jūnija nakti, kad 
apmēram 47 500 cilvēku no Baltijas 
valstīm, tostarp 2400 bērnu zem 10 
gadiem, tika apcietināti un aizvesti uz 
Sibīriju. Līdz šai dienai Krievijas val-
dība nav atzinusi un atvainojusies par 
baltiešu tautu genocīdu.

Mums jācīnās pret dezinformā-
ciju un negatīvo propagandu, ko 
Krievija izplata pret baltiešiem, un 
jāgādā, lai vēsture neatkārtotos. Ar 
klusuma brīdi apmeklētāji pieminēja 
tos, kuri cietuši un gājuši bojā Sibī-
rijā.

Programmā lietuviešu izcelsmes 
Marta Tomasa (Martha Thomas) la-
sīja izvilkumus no savas tantes Dainas 
Klimauskaites atmiņu grāmatas par 
Sibīriju, rakstītu 2001. gadā.

Klimauskaitei bija 7 gadi, kad 
1941. gada 14. jūnijā viņu ar māti 

(Martas vecmā-
miņu) un tēvu 
apcietināja un 
aizveda. Māsi-
ņa Vida, Martas 
māte, bija slimnī-
cā, un tā viņu ne-
aizveda. Tēvs Si-
bīrijā nomira, bet 
Daina ar māti pēc 
17 gadiem atgrie-
zās Lietuvā. Vida 
nonāca Amerikā, 
kur viņu adoptēja 
lietuviešu ģime-
ne. Abas māsas satikās tikai daudz 
gadus vēlāk – 2015. gadā. Lasījumu 
Marta papildināja ar fotogrāfijām, 
kuras rādīja uz ekrāna.

Goda viesis, Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Dr. Valters Nollendorfs, iesāka savu 
uzrunu ar spēcīgu, aizkustinošu dze-
joli, paša sarakstītu pēc kāda izsūtītā 
piezīmēm.

Dr. Nollendorfs atgādināja, ka 
vairums no aizvestajiem bija bīsta-
mi jaunajai iekārtai. Viņus apcie-
tināja ne tāpēc, ka viņi bija kaut ko 
nodarījuši, bet par to, kas viņi bija. 
Dr. Nollendorfs runāja par noziegu-
mu pret baltiešu tautām, pret valsti 
un sabiedrību, pret cilvēka saprātu un 
garu. Zem visur esošās baiļu sajūtas, 
ko šis režīms radīja, cilvēku gars tika 
salauzts, cilvēciskās attiecības sabru-
ka.

Kā lai mēs saglabājam atmiņu par 
to, kas mūsu tautām nodarīts? Kā mēs 
varam pārliecināt pasauli, ka tas vēl 
nav beidzies? Noziegumi pret cilvēka 
prātu un garu turpinās. Mēs nedrīk-
stam to aizmirst. Mums ir nemitīgi 
pasaulei to jāatgādina.

Dr. Nollendorfs uzrunu beidza 
ar stāstu par 10 gadu vecu zēnu, kas, 
ejot pa ceļu, redz kā cilvēkus kravas 
automašīnā aizved. Pārnākot mājas, 
tēvs saka, ka jāpakojas prom brauk-
šanai, jo cilvēki tiek arestēti. Kādas 
dienas vēlāk, ejot pa to pašu ceļu, 
zēns atkal redz šo automašīnu un 
aizturētu elpu vēro, vai tā piestāsies 
pie viņa mājas. Bet tā pabrauc garām. 
Liktenis viņa ģimeni glābis. Zēns ir 
Valters Nollendorfs 1941. gada vasa-
rā.

Līdz šai dienai viņš nezin, ko būtu 
darījis, ja automašīna būtu iegriezu-
sies viņa sētā. Viņam laimējās. Pa-
turēsim atmiņā tos, kam nelaimējās. 
Turpināsim viņus pieminēt, paaudžu 
paaudzēs.

Pēc uzrunas Sietlas Lietuviešu ko-
ris Vakarai, Daiņa  Vaičekona  (Dai-
nus  Vaičekonis) vadībā nodziedāja 
Kur tėvynė, kur motutė (Kur ir mana 
tēvija, kur mana māte) un skaisto Eb-
reju vergu kori no Džuzepes Verdi 

operas Nabuko.
Svinīgo aktu beidzot, visi kopā no-

dziedāja Igaunijas, Latvijas, Lietuvas 
un Amerikas himnas.

Saviesīgajā daļā draudzes dāmu 
komiteja aicināja dalībniekus pakavē-
ties pie vīna glāzes un baudīt labumus 
no bagātīgā apmeklētāju groziņu cie-
nasta.

Paldies visiem, kas piedalījās 
Aizvesto piemiņas sarīkojumā, īpaši 
Dr. Valteram Nollendorfam, kas bija 
mērojis tālo ceļu no Latvijas, lai ap-
meklētu ģimenes piederīgos un kupli-
nāt mūsu sarīkojumu.

Inta Morusa
Laikrakstam „Latvietis“

„Neaizmirstiet mūs!“
Aizvesto piemiņas dienas atcere Sietlā

Svinīgo aktu vada Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher).

FO
TO

 A
nd

ri
s R

og
ai

ni
s

Goda sardze.
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No kreisās: Valters Nollendorfs, Aija 
Ebdene, prāveste Daira Cilne, Dr. Ju-
ris Cilnis.
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Salvadora
Salvadora ir Brazīlijas, Bahia pavalsts 

galvaspilsēta, bet agrākos laikos – pat visas 
Brazīlijas galvaspilsēta. Salvadorieši atspo-
guļo rajona daudzās tautības, un ielās manam 
portugāļu, citu eiropiešu, afrikāņu un Brazī-

lijas indiāņu izcelsmes vietējos iedzīvotājus.
Kuģa piestātne tieši ceļmalā. Suzannai dūša mazliet 

uzlabojusies, un ejam pastaigāties. Ir ērti izkāpt un aizstai-
gāt netālu līdz liftam, kas paceļ un izlaiž pilsētas laukumā. 
Pie lifta jāgaida rindā, un braucēju daudz. Pats par sevi sa-
protams, jo braucienu cena tikai 15 centi, un nejūtas bez 
elpas izkāpjot. Turpretim kājniekiem jāvelkas vairāk nekā 
pusstundu pa stāvu, līkločiem, bruģētu ielu.

Izkāpjot, turpat laukumā izstādīta milzīga Kristus dzim-
šanas ainava, vairākas citas Ziemsvētku dekorācijas un mil-
zīgs betona krusts pabīdīts uz sāniem. Šeit noteikti –obligāti 
jānofotografējas, un viens pēc otra gaida izdevīgo mirkli, lai 
steigtos uzņemt kādu bildīti, bez milzum lielas tautas attēlā. 
Diemžēl mums tas neizdodas, un mērojam soļu uz nākošo 
laukumu, no kurienes skan bundzinieki. Laukumā danco 
divi puspliki vīri. Izrādās gan, ka tas nav nekāds dancis, 
bet rituāla veida afrikāņu boksa sacensību veids, Kapueira 
(Capoeira). Bokseri lēnā gaitā grozās viens ap otru, sperot 
kājas gaisā pretinieka galvas vai ķermeņa virzienā. Gan jau 
bokseri labi draugi, jo nevienu reizi ne viens, ne otrs netrāpa 
otram ar kādu varenu sitienu. Tomēr interesanti paskatīties, 
un pasēžam īsu laiciņu, kas atļauj man nogaršot vietējo alu-
tiņu, un Suzannai atgūt elpu. Kamēr skatāmies, ar taurēm, 
karogiem un plakātiem laukuma malā iesoļo ļaudis, slavējot 
kādu komunistu notikumu, bet tauta nedodot viņiem nekā-
du atzinību, turpina apbrīnot bokserus.

Atspirdzināti, dodamies tālāk par citu stāvu, līkloču 
bruģētu ieliņu (tādas vairākas sastopamas šeit Salvadorā), 
kas ved gar vairākiem veikaliņiem līdz nākošajam pilsē-
tas laukumam. Šeit man pielien klāt krāšņi ģērbta meitene, 
izskatīga, melna Karmena, un vēlās dot man atļauju nofo-
tografēties ar viņu pa nieka cenu. Suzanna saka, ka labāk 
būtu, ja viņa man dotu kādu grasi, ja viņa tik milzīgi gribē-
tu ar mani nofotografēties. Karmena pagriežas uz papēža, 
un iet meklēt kādu citu.

Turpinām pastaigu un dodamies vēl lejup ostas virzie-
nā. Manu, ka daži veikalnieki tā šaubīgi paskatās uz mums, 
kad mēs ejam garām viņu veikaliem. Mēs jau nemeklējām 
nekādas preces un nezinu, kāpēc viņi tā skatās uz mums. 

Pēkšņi no skārdnieka veikala izskrien īpašnieks un mūs ap-
stādina. Neejiet tālāk! viņš skaļi izsaka. Tālāk iet ir ļoti ne-
droši. Huligāni Jūs aplaupīs un varbūt vēl vairāk! Ejiet at-
pakaļ! Un ejam arī. Atkāpjoties, šaubīgie veikalnieki mums 
pasmaida, un mēs arī godīgi paklanāmies pret viņiem.

Atgriežoties pa iepriekš ieto ceļu, mēs atrodam liftu un 
droši nonākam atpakaļ pie ostas un mūsu glauno Magnifiku!

Noguruši gan, un Suzannai atkal uzmācas slikta dūša. 
Varbūt pat atliks vakariņas, un tā arī sanāk. Rītdien būsim 
atkal jūrā un varēsim atgūt elpu, un cerams, ka Suzanna 
varēs pārdzīvot slimību.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

No Venēcijas līdz Riodežaneiro (8)
Ceļojuma atskats
7. turpinājums. Sākums LL412, LL413, LL414, LL415, LL416, LL417, LL418.

No ostas redzamais slīpais krusts kalnā.
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Kapueira cīnītāji.
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ši jāpateicas prakses vadītājiem, jo bez 
viņu atsaucības un personīgas līdzda-
lības šāds projekts nebūtu iespējams.

Jau pagājušajā gadā tikai aizsākta 
prakses programmas jauniešu sadrau-
dzība ar Latvijas valsts simtgades jau-
niešu rīcības komiteju. 6. jūlijā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā ar jauniešu rīcī-
bas komitejas pārstāvjiem tikās arī šā 
gada prakses programmas dalībnieki, 
viņu prakses vietu vadītāji un mentori.

Āris Putenis no ASV, kurš prakses 
ietvaros strādāja Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā, saka: „Prakses laikā 
guvu pieredzi, kā ir būt iedzīvotājam 
Latvijā. Viss ir ļoti atšķirīgs no tā, kā 

tas ir ASV. Šeit cilvēki ir patstāvīgāki, 
jau sākot ar bērniem. Šī pieredze ir ne-
aprakstāma.“ Āris informē, ka vēlas 
pabeigt studijas ASV un tad nopietni 
apsver iespēju pārcelties uz Latviju. Āra 
spilgtākais brīdis prakses laikā bijis, 
kad viņš varējis izpakot Jaņa Rozentāla 
oriģinālos darbus. „Šī Latvijas apcie-
mojuma laikā arvien vairāk apzinos, ka 
vēlos iesaistīties politikā. Man Latvija 
ir svarīga. Apzinos, ka varu iesaistīties 
vairāk nekā tikai balsot,“ skaidro Āris.

Lijai Krievs no ASV, kura strā-
dāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
šī ir otrā reize Latvijā. Pirmo reizi 
ciemojusies šeit Amerikas latviešu 
apvienības rīkotās programmas Svei-
ka, Latvija! ietvaros. Uz Latviju viņa 
braukusi, lai uzlabotu latviešu valodas 

zināšanas. Darbs bibliotēkā Lijai bija 
jauna pieredze. „Es to nebiju darījusi 
iepriekš. Visinteresantākais bija strā-
dāt ar vecām grāmatām un kartēm,“ 
skaidro Lija. Viņa novērtē, ka prakses 
programmas ietvaros Latvijā vien-
laikus bijusi liela praktikantu grupa. 
„Mēs bijām kopā un tāpēc bija vieg-
lāk. Nebija jācīnās vienai,“ saka Lija.

Prakses programma Pavadi vasaru 
Latvijā tika izveidota 2015. gadā un tiek 
īstenota sadarbībā starp Amerikas Lat-
viešu apvienību (ALA) un Latvijas Re-
publikas Kultūras ministriju ar ALA un 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ) finansiālu atbalstu.

Baiba Kauliņa
Kultūras ministres padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

Kultūras ministre tiekas...
Turpinājums no 10. lpp.
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Īpašie Jūras 
svētku viesi bija 
10. Starptautiskā 
Ielu teātru festivā-
la Zeme. Debess. 
Jūra – dzīvās sta-
tujas, mīmi, jokda-
ri, klauni, žonglē-
jošu dīdžeji, 4 m 
gara marionete, 
dāma ar 2 m aug-
stu bumbu un citi.

Iespēju uzkāpt 
uz Jūras spēku flo-
tiles kuģiem, kur 
bieži veidojās lie-
las rindas, izman-
toju arī es.

Un kā gan Jūras svētkus varētu ie-
domāties bez zivīm un citām jūras vel-
tēm? Tradicionāli ar savu piedāvājumu 
liepājniekus un Liepājas viesus priecē 
amatnieku un mājražotāju tirgus, kurā 
var iegādāties dažādus labumus: ir gan 
kūpinātas un ceptas zivis, gan dažādi 
amatnieku izstrādājumi. Tāpat iespē-
jams iegādāties lielāko jūras dārgu-

mu – dzintara rotas.
Kaut mājās biju paēdusi pusdienas, 

bija grūti atteikties no īsta Jūras svēt-
ku smeķa, pat nopirku riktīgu laukos 
kūpinātu speķi, kazas sieru, zaļos gri-
ķus, līņa ikrus... 

Tā ir liela vērtība, ko latvieši ir sa-
glabājuši.

Elīna Rikarde
Laikrakstam „Latvietis“

Šie bija mani pirmie 
Jūras svētki! Vienmēr 
nebija sanākusi iespēja 
izbaudīt Jūras svētku 
burvību. No 9.  jūlija 
rīta līdz pat pusnaktij 
pie koncertzāles Lielais 

Dzintars un Promenādes norisinājās 
Jūras svētki; par laimi laika apstākļi 
visus viesus lutina. Austrālijā to grū-
tāk iedomāties, cik ļoti Latvijā novērtē 
siltu un saulainu laiku.

Jūras svētki tradicionāli sākās ar 
piemiņas brīdi bojā gājušajiem jūrnie-
kiem un zvejniekiem. Jūrā devās ku-
ģis, no kura ūdenī tika nolaists vainags 
ar ziedu pušķiem.

Neatņemama Jūras svētku sastāv-
daļa ir Jūras un vētru dievs Neptūns, 
kurš ir paņēmis līdzi no jūras dzīlēm 
bagātību lādi, kurā ir visdažādākie 
pārsteigumi svētku apmeklētāju prie-
kam.

Dienas laikā uz skatuves uzstā-
jās populāri latviešu dziedātāji, kā 
Normunds Rutulis un Zvejnieku dēli, 
Aminata, grupa Dakota, Dailes teātra 
aktieru ansamblis Ilga ar koncertprog-
rammu Mīļā, mans kuģis tālu jūrā, 
grupa Cepums un mūziķi Rassell & 
Sabīne Berezina.

Jūras svētkos padomājuši arī par 
mazākajiem pasākuma apmeklētā-
jiem – skoloties Mazajā jūras akadēmi-
jā. Jūras valdnieks sagatavojis četrus 
uzdevumus – kuģotāji, zvejnieki, zivju 
cehs un jūrā saucēji. Atraktīvākajiem 
dalībniekiem ir iespēja piedalīties arī 
divās tematiskās stafetēs – Dullais 
zābaks un vēja spīts. Izpildot visus 
uzdevumus, Mazās jūras akadēmijas 
kadets tiek celts Neptūna krēslā un 
slavināts ar akadēmijas absolvēšanu.

Mani pirmie Jūras svētki
Man bija gods būt Jūras svētku piemiņas brīdī goda sardzē!

Otrā no kreisās Elīna Rikarde.
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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.

Dāviniet sev vai citam!

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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Latvijas Okupāci-
jas muzejs aicināja uz 
svētbrīdi 1. Meža kapu 
Balto krustu kapulaukā 
trešdien, 6.  jūlijā. Sarī-
kojumā pieminēja Bai-
gajā gadā un GULAGA 
nometnēs nogalinātos 

Latvijas iedzīvotājus un bija apskatā-
ma izstāde par Rīgas Centrālcietumā 
1941. gadā nošautajiem 99 cilvēkiem.

Pirmajā padomju varas okupāci-
jas gadā (1940-1941) Latvijas iedzī-
votāji bija baiļu pārņemti. Viena no 
labi zināmām komunistiskā terora 
epizodēm, līdzās 14. jūnija deportāci-
jai ir Valsts drošības tautas komisāra 
Semjona Šustina parakstītā rezolūcija 
uz 78 apcietināto saraksta: „Sociālās 
bīstamības dēļ – visus nošaut“. Nevai-
nīgo cilvēku mirstīgās atliekas atrada 
pēc vācu okupācijas varas ienākšanas, 
apraktus Centrālcietuma pagalmā un 
pēc ekshumācijas 6. jūlijā 1941. gadā 
guldīja Meža kapos, aizsākot Balto 
krustu kapulauka vēsturi. Baltajos 
krustos guldīti vēl līdz pat 1944. ga-
dam masu kapos atrastie komunistiskā 
terora upuri. To skaits pēc aptuvenām 
aplēsēm ir ap 120.

Okupācijas muzeja vēsturnieks Ul-
dis Neiburgs: „Tā saucamā „Šustina 
saraksta“ oriģināls glabājas Okupāci-
jas muzeja krājumā. Šo sarakstu atra-
da Centrālcietumā tūlīt pēc sarkanās 
armijas padzīšanas. Tas ļauj precizēt 
ne tikai bojāgājušo personības, bet ir 
arī spilgta liecība par šiem cilvēkiem 
izvirzīto apsūdzību absurdumu. Vairā-
kus no viņiem apcietināja 1941. gada 
23./24. jūnija naktī – viņu vienīgais 
„noziegums“ bija Līgo svētku svinē-
šana. Padomju drošības iestādes gan 
uzskatīja, ka 56 gadus vecais atvaļinā-
tais Latvijas armijas pulkvedis Niko-
lajs Fogelmanis „savā pagalmā aizkū-
ris ugunskuru, un līdz ar to veicinājis 
vācu aviācijas bumbu trāpījumus un 
objektu sagraušanu“, bet Viktors So-
movičs „uz ielas dziedājis fašistiskas 
dziesmas un izsmējis padomju iekār-
tu“. Pazīstamais Latvijas skolu depar-
tamenta vicedirektors Arnolds Čuibe 
un viņa dēls arhitekts Arnolds Nikolajs 
Čuibe „vācu aviācijas uzlidojumu lai-
kā tiem signalizējuši spiegošanas nolū-
kos,“ lai gan īstenībā savā aresta dienā 

27. jūnijā viņi tikai 
stāvēja pie atvērta 
loga un smēķēja.“

2006. gada 
novembrī Balto 
krustu kapulaukā 
atklāja memoriālu 
Ēna, ko projektēja 
arhitekte Marta 
Daugaviete un 
Somijas granītā 
pārvērta tēlnieks 
Jānis  Karlovs. 
Kapulaukā pie lie-
lā krusta pamatnes 
ir ierakta urna ar GULAGA nometņu 
vietās paņemto zemi, ko 1990. gadā 
savāca un uz Latviju atveda represē-
tais Ilmārs  Knaģis un viņa domu-
biedri. Latvijas Okupācijas muzejs ik 
gadu 6. jūlijā Balto krustu kapulaukā 
organizē piemiņas brīdi.

Svētbrīdi pie Baltajiem krustiem 
vadīja Rīgas evaņģēliski luteriskās 
Augšāmcelšanās draudzes mācītājs 
Guntis Kalme, ar dziesmām kuplinā-
ja Latvijas Nacionālo karavīru biedrī-
bas vīru koris Tēvija, par jaunākajiem 
atklājumiem čekas noziegumu izpētē 
stāstīja Okupācijas muzeja vēsturnie-
ce Inese Dreimane. Uzrunas teica 
Latvijas Republikas 12. Saeimas de-
putāts, vēsturnieks Ritvars  Jansons 
un Rīgas politiski represēto biedrības 
priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.

Sarīkojuma laikā bija apskatāma 
daļa no izstādes Pēc mums vēl ilgi 
zeme skums, ko atklāja ceturtdien, 
7. jūlijā, Stūra mājā, Brīvības ielā 61. 
(Vairāk par izstādi: LL415, LL416)

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

Svētbrīdi Meža kapu „Baltajos krustos“
Baigā gada upuru piemiņai

Svētbrīdis 1. Meža kapu „Baltajos krustos“.
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Mācītājs Guntis Kalme un koris „Tēvija“.
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Vēsturniece Inese Dreimane.
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Saeimas deputāts, vēsturnieks Ritvars 
Jansons.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $66.



Ceturtdien, 2016. gada 14. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Visiem zināms, ja 
nejūties labi, tad gara-
stāvoklis arī nav labs, 
un daudz kas nav vairs 
pa prātam. Bieži var ma-
nīt, ka cilvēks paliek ka-
šķīgs, tad labāk likt viņu 

mierā. Ja jūties labi, tad garastāvoklis 
arī labs, un ja kaut kas nav pa prātam, 
tad bieži neņem to vērā. Veselība nav 
tikai saistīta ar ķermeni vien, bet arī ir 
ļoti svarīgi rūpēties par garīgo veselī-
bu – īpaši vecumdienās.

Liels skaits mūsu vecākās paaudze 
dzīvo vieni paši tanī pašā mājā, kur 
kādu reizi dzīvoja ģimene. Kur agrāk 
bija dzirdams smiekli, asaras un garas 
pārrunas, tagad valda klusums, un ti-
kai atmiņas par pagātni. Mēs visi esam 
ietekmēti, skatoties televīzijā vai klau-
soties radio par visādām brīnumzālēm, 
kuras spēj uzturēt mūsu veselību, ārēju 
skaistumu un spēju kustēties ieņemot 
vitamīnus, tabletes vai uzlikt krēmu 
uz ādas un vairs neizskaties tik vecam. 
Aizej uz ieteikto veikalu un iegādājies, 
kas tev vajadzīgs, un veselības problē-
mas atrisinātas, vismaz uz kādu laiciņu.

Arī no svara ēst veselīgus ēdienus, 
un, dzīvojot vienam, paliek sarežģītāk 
to veiksmīgi izdarīt. Tā lai novērstu 
visu augšminēto, pat uz vienu dienu 
no-organizēju veselības dienu piekt-
dien, 17. jūnijā.

Iesākām ar Tai čī vingrinājumiem, 
ko vadīja Dr. P. Strazds, kam ir 15 ga-
dus pieredze Tai čī, un viņš labi pazīst 
mūsu vecāko paaudzi, lai nodrošinātu, 
ka visi klātesoši spējīgi veikt to, ko 
viņš pasniegs. Tie, kam bija grūtāk 
stabili stāvēt, veica kustības sēžot, un 
jutās ļoti labi. Visi ļoti uzmanīgi se-
koja kustību ritmam un bija ar mieru 
ilgāk turpināt, bet laiks bija pienācis 
iet uz nākamām nodarbībām – tautas 
dejām J. Skābes vadībā.

Bija drusku laiks iedzert veselīgu 
tēju vai kafiju, uzēst svaigu augli vai 
riekstu, vai sieru. Piedalījās 12 cilvēki, 
un visi bija gatavi klausīties un skatī-
ties, ko Juris mums rādīs. Vienalga, 
cik grūti, bet ir jākustas vai kaut pat 
jānostaigā mazu gabaliņu. Mūsu gru-
pā bija daži, kam bija pāri 90 gadiem, 
un vairākums pāri 80 gadiem, un visi 
40 minūtēs iemācījāmies vienu veselu 
deju. Iedomājaties, cik daudz stundas 
pavada jauniešu dejas grupas, lai ie-
mācītos vienu deju!

No sākuma gāja grūti, jo šad tad 
aizmirsa, kura bija labā roka vai labā 
kāja, bet ar atkārtošanu viss palika 
skaidrs. Bija ļoti interesanti redzēt, ka 
tiklīdz dzirdēja mūziku, visiem kājas 
un rokas sāka kustēties, visi bija gata-
vi dancot. Varbūt nedejojam polku, bet 
taktī nodejojam veselu deju un bijām 
lepni un laimīgi par paveikto. Liels 
paldies Jurim, ka tik veiksmīgi prata 
sadarboties ar senioriem.

Bija ļoti auksta diena, lietus lija, 
bet visi bija novilkuši jakas, un visiem 
bija ļoti silti; visi smējās un zināja, ka 
drīz būs pusdienas, jo ēst gribējās. Sē-
dāmies pie garā galda, un tika piedā-
vāta svaigu ķirbju zupa ar rupjmaizi 
vai saldskābu maizi. Sekoja kotletes 
sēņu mērcē, kartupeļu biezputra, zirņi 
ar burkāniem un sarkaniem šķovētiem 
kāpostiem. Patiešām apbrīnojami, ka 
pie pusdienu galda bija tāds klusums. 
Tad kad šķīvis bija tukšs, tad sāk prasīt 
jautājumus – par kas par gaļu kotletēs, 
kādas sēnes, cik ilgi šķovētiem kāpos-
tiem? Visi atzinās, ka vēderi pilni, bet 
tomēr, kad uzlika ābolu kūkas šķēli uz 
galda, nevarēja atteikties. Man liekas, 
ka mēs varētu teikt ēdām par daudz 
veselīgu ēdienu.

Visi bija paēduši, un varēja redzēt, 
ka lēnāk kustējās, un vienam otram it 
kā miegs uznāca. Pēcpusdienas prog-

ramma veltīta garīgai veselībai, un 
šo posmu iesākām, skatoties uz horo-
skopu un kā horoskops ietekmē mūsu 
veselību. Nevarētu teikt, cik nopietna 
šī informācija bija, bet tas mūs visus 
pamodināja un tuvāk iepazināmies ar 
viens otru, klausoties vairāk par klāt-
esošiem. Daži pat sāka saprast, kāpēc 
viņu uzvešanās dažas reizes galīgi ne-
saprotama. Tagad zinām, ka vainīgs ir 
horoskops, ne paši. Arī izgājām caur 
dažiem vingrinājumiem, lai uzlabot 
līdzsvaru, lai novērstu krišanu.

Tad sekoja citas nodarbības – da-
žiem masēja rokas, citi iesēdās uz spe-
ciāla masāžas krēsla, kur bija iespēja 
pamasēt muguru. Bija iespēja pa pā-
riem piedalīties dažādās atmiņu veici-
nāšanas spēlēs.

Kad viss iecerētais bija paveikts, 
izsniedza veselības veikšanu rakstu 
katram dalībniekam un veselības mai-
siņu, kurā bija vairākas informācijas 
lapas ar piemēram, pirmās pazīmes 
atmiņas zaudēšanu, grāmatiņa ar bil-
dēm, kurus jāiekrāso; to darot, palīdz 
novērst stresu. No Latvijas žāvētās 
ogas un citi gardumi. 

Un tā kā visās labās pasakās, visi 
aizgāja mājās piekusuši, bet laimīgi. 

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. jūlijs
Hermīne, Estere
1886. scenogrāfs Jānis Muncis.
1921. Satversmes sapulce apstiprina 
Latvijas ģērboni.
1940. valodnieks Trevors Fennels.

17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1657. Anglija un Kurzeme paraksta 
kuģniecības un tirdzniecības līgumu.

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1891. politiķis, sabiedrisks darbinieks 
Pēteris Lazdāns.
1906. rakstnieks Kārlis Miltiņš.

1931. ārsts, PBLA priekšsēdis (1988-
1989) Linards Lukss.
1931. rakstnieks, tulkotājs Harijs Gā-
liņš.
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1901. dziedātājs, rakstnieks Mariss 
Vētra.
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-
trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 
vietnieks (2000-2007) Bruno Krū-
miņš.
1931. kinorežisors (t.sk. Nāves ēnā 
(1971.), Pūt, vējiņi (1973.)) un kinosce-
nārists Gunārs Piesis.

1949. skatuves, TV un filmu aktieris 
Ivars Kants.
1971. Latvijas politiķis, LR īpašu uz-
devumu ministrs sabiedrības integ-
rācijas lietās (2006.g. 7.nov. – 2009.g. 
1.janv.) Oskars Kastēns.

20. jūlijs
Ritma, Ramona
1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.
1941. rakstniece, žurnāliste Moni-
ka Zīle (pseidonīmi Mērija Muša, V. 
Veldre, Veronika Veldre).
1951. aktieris, režisors, rakstnieks Ju-
ris Rozītis.  ■

Adelaides „Laimas“ veselības diena
Veselīgas pusdienas un daudz citu veselīgu nodarbību

Pēteris Strazds vada Tai čī vingrinā-
jumus.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2016. gada 14. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. jūlijā.
€1 = 1,45170 AUD
€1 = 0,83398 GBP

€1 = 1,51540 NZD
€1 = 1,10720 USD

Adelaidē
Sestdien,  16.  jūl., plkst. 11.00 Pavār-
mākas kursi ALB namā. Brita Līduma 
demonstrēs savu kliņģera recepti. Ieeja 
pret ziedojumiem, sākot no $4.00. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 8. jūlijam.
Sestdien, 16. jūl., plkst. 13.00 seriāla 
epizodes DV namā.
Svētdien,  17.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Trešdien, 20. jūl., plkst. 10.30 tikšanās 
pie ALB nama, lai dotos ar autobusu 
pusdienās Willunga hotelī. Pusdienu 
maksa $16.50, ieskaitot kafiju. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 15. jūlijam.
Sestdien, 23. jūl., plkst. 13.00 seriāla 
epizodes DV namā.
Svētdien,  24.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Otrdien, 26. jūl., plkst. 19.00 Latvie-
šu kooperatīva valdes sēde Tālavas 
kafejnīca.
Ceturtdien, 28. jūl., plkst. 11.00 LAI-
MAS grupas mākslas izbraukums 
no ALB nama; dosimies uz Samstag 
mākslas muzeju baudīt Fleurieu Art 
Prize izstādi, kur ar savām dabas ai-
navām mākslinieki (ieskaitot Imantu 
Tilleru) sacentīsies par $ 65 000 vērto 
balvu. Sekos mākslinieciskas pusdie-
nas mākslinieciskā kafejnīcā. Ieintere-
sētos lūdzu zvanīt uz LAIMAS biroju 
līdz 22. jūlijam.
Sestdien,  30.  jūl., plkst. 13.00 Vana-
džu pankūku pēcpusdiena DV namā. 
Beigsim, kad visas pankūkas būs ap-
ēstas! Labprāt rezervēsim Jums vietu 
pie galda; lūdzam pieteikties pie Regī-
nas 8265 7140 vai Guntas 8271 2029.
Svētdien,  31.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 17. jūl., plkst. 11.00 9. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums.

Brisbanē
Svētdien, 17. jūl., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā.
Sestdien, 23. jūl., plkst. 12.00 rummy 
& zolītēs spēles Latviešu namā. Pieda-
līšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien,  17.  jūl., plkst. 12.00 drau-
dzes Svētdiena Dievam Latviešu 
namā. Runāsim par Gudrība un muļķī-
ba – Salamana pamācības. Visi laipni 
aicināti!

Kanberā
Sestdien,  30.  jūl., plkst. 14.00 KLB 
saiets Immanuel baznīcas zālē, Lyons, 
kur rādīs DVD filmu Džimlai rūdi ral-
lallā..
 

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 16. jūl., plkst. 19.30 Latvie-
šu namā Vīna garšošanas vakars; būs 
pērkamas uzkodas un dzērieni; varēs 
izvēlēties vīnu par izdevīgām cenām; 
būs mūzika, spēles un uzjautrinājumi. 
Ieeja $10; cenā ieskaitīti 3 vīni gar-
šošanai. Biļetes: Kalvis Jaunalksnis 
tālr. 0419 349 346; kalvis@virtual.net.
au. Atlikums par labu AL56.KD.
Sestdien, 23. jūl., Latviešu Kreditko-
operatīva Austrālijā ārkārtas pilnsa-
pulce Latviešu namā ATCELTA
Svētdien, 24. jūl., plkst. 14.00 LAAJ 
65 gadu jubileja Latviešu namā.
Piektdien,  29.  jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 14.00 Dauga-
vas Vanagu Melburnas nodaļas gadu 
svētki DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  24.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien,  31.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums angļu valodā – Growth Luther-
an Network draudze. Pāvila draudzes 
locekļi mīļi aicināti piedalīties.

Sidnejā
Sestdien,  16.  jūl., plkst. 14.00 Lat-
viešu kreditkooperatīva informācijas 
sapulce Latviešu namā. Priekšsēdis 
Ēriks Cīrulis un direktors Pēteris Del-
veris paskaidros par Latviešu kredit-
kooperatīva savienošanos ar Ukraiņu 
kreditkooperatīve Dnister Ukranian 
Credit Cooperative. Visi biedri aicinā-
ti. Pēc sanāksmes būs atspirdzinājumi. 
Lai varam sagādāt atspirdzinājumus, 
par klātbūtni lūdzu zvaniet 1300 658 
528 vai rakstiet laccmelb@hotmail.
com.
Piektdien,  29.  jūl., plkst. 9.00 un 
30. jūl. Sidnejas Latviešu nama sa-
kopšanas talka. Lai talku varētu labāk 
izplānot, lūdzu talciniekus pieteikties 
zvanot: Jānim Čečiņam – 0419 220 
728, Jānim Graudam – 0417 225 535, 
Inārai Krūmiņai – 0425 392 988 vai 
Andrim Galviņam – 0408 975 154.
Sestdien,  30.  jūl., plkst. 18.00 Sest-
dienas vakars Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē. Muzikāli priekšnesumi 
Viktorijas Mačēnas vadībā. Ieeja $10. 

Nama sakpošanas talciniekiem – bez 
maksas. Varēs iegādāties vakariņas un 
atspirdzinājumus!
Svētdien, 31. jūl., plkst. 13.00 pusdie-
nas ar PBLA priekšsēdi Jāni Kukaini. 
Par PBLA, par NATO, par Latvijas 
nākotni. SLB Dāmu kopas gatavotas 
pusdienas. Piedalīšanās $25. Iepriekš-
pieteikšanās līdz 26. jūl. SLB birojā 
pie Imanta Līča – tel. 9744 8500.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 24. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien,  15.  jūl., plkst. 20.00 Jūr-
malas festivālā mūziklu zvaigznes no 
Londonas – Demjans Hamblijs, Adri-
ans der Gregorjans un Debora Maijer-
sa kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri 
un diriģentu Robertu Pērvisu no Liel-
britānijas klausītājus iepriecinās ar 
skaistākajām ārijām, duetiem un an-
sambļiem no visu laiku slavenākajiem 
Brodvejas mūzikliem.
Sestdien,  16.  jūl., plkst. 20.00 Jūr-
malas festivāla noslēgumā Dzintaru 
koncertzālē skanēs krāšņs Gala kon-
certs Viva Italia, kurā Džuzepes Verdi, 
Džakomo Pučīni un Gaetāno Doniceti 
operu majestātiskās ārijas un duetus 
izpildīs Jūrmalas festivāla Goda māks-
linieks Aleksandrs Antoņenko (te-
nors), starptautiski atzītā latviešu oper-
dziedātāja Alise Zinovjeva (soprāns), 
uzlecošā zvaigzne Marlēna Keine 
(soprāns), izcilākais latviešu basbari-
tons Egils Siliņš un Jūrmalas festivāla 
orķestris Igaunijas Nacionālās operas 
galvenā diriģenta Vello Pēna vadībā.
Ceturtdien,  28.  jūl., plkst. 20.00 In-
trovertās mākslas festivāls AD LU-
CEM – Rīgas Sv. Pētera baznīcā kon-
certs JOHANS SEBASTIĀNS BAHS. 
VIJOLES MEDITĀCIJA, kas būs izcilā 
itāļu vijoles virtuoza un improvizā-
cijas meistara Lukas Čarla veltījums 
viņa mīļākajam komponistam Joha-
nam Sebastiānam Baham.  ■
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