
Arī šogad Latvijā 
notika konkurss Skais-
tākā lauku saimniecība, 
un 13.  oktobrī Rīgas 
pilī pulcējas tā finālisti 
un triju galveno balvu 

ieguvēji, jo konkursa patrons ir Valsts 
prezidents. Šis brīdis visiem bija svēt-
ki, bet konkursantos tas bez prieka un 
lepnuma vēl radīja arī satraukumu, jo 
galu galā prezidenta pils ar drošības 
pārbaudēm un tālāk gari līkumoto ceļu 
pa kāpnēm (vai liftu) un zālēm, un, ak, 
tas savādi greznais interjers.

Apbalvošanas ceremonija notika 
Lielajā zālē ar daudzām spožām lus-
trām un vēsturisku tēmu gleznojumiem 
uz sienām. Ziedi, galds ar dāvanām un 
stūrī klavieres (nezinu gan vai tieši šīs 
nesen izraisīja preses uztraukumus par 
to cenu). Pirmajā rindā sēž žūrija: Mār-
tiņš Šternbergs – ainavu arhitekts, SIA 

Ainavists vadītājs, Andrejs Svilāns – 
Nacionālā Botāniskā dārza direktors, 
Harijs Panke – Food Union padomes 
priekšsēdētāja vietnieks un Kristīne 
Vilīte – žurnāla Ievas Māja galvenā re-
daktore, kura bija tērpusies ļoti skaistā 
Valmieras novada tautastērpā.

Konkursa finālisti, mērojuši tālu 
ceļu no dažādām Latvijas pusēm, 
sapucējušies kā uz operu (labā nozī-
mē); ieradušies visām ģimenēm, paša 
jaunākā vecums skaitāms tikai dažos 
mēnešos. Noteikti gribu pieminēt bēr-
nus; biju ārkārtīgi patīkami pārsteigta, 
priecīga un lepna par lauku bērnu au-
dzināšanu un uzvedību, nekādas izrā-
dīšanās, bet tieši ar bērniem raksturī-
go kautrīgumu.

Pēc prezidenta Raimonda Vējoņa 
un viņa kundzes Ivetas Vējones iera-
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„Kalndunduru“ saime ar prezidentu Raimondu Vējoni (centrā) un Ivetu Vējoni. Skat. rakstu „Cāļus skaita rudenī“.
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PBLA 60 konference
Pārrunā paveikto un lomu nākotnē

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA), 
atzīmējot savas darbības 
60. gadskārtu, šī gada 
5.  oktobrī  sadarbībā ar 
Latvijas Zinātņu akadē-
miju Rīgā rīkoja konfe-

renci, kuras fokusā bija PBLA ieguldī-
jums Latvijas neatkarības atjaunošanā 
un stiprināšanā, kā arī PBLA loma 

nākotnē.
Par PBLA darbības pirmssāku-

miem un ieguldīto darbu Latvijas 
neatkarības atjaunošanā konferencē 
referēja kādreizējie PBLA priekšsēži 
Uldis Grava un Oļģerts Pavlovskis, 
atgādinot klausītājiem par daudzajām 
politiskajām akcijām, ko PBLA īsteno-
ja septiņdesmitajos un astoņdesmitajos 
gados Eiropas Drošības un sadarbības 

apspriedes ietvaros, lai nepieļautu Lat-
vijas okupācijas atzīšanu un aizstāvētu 
latviešu tautas intereses un neatkarī-
gās Latvijas ideju pasaulē. Starp dau-
dzajām PBLA aktivitātēm minama arī 
Kopenhāgenas tribunāla sarīkošana 
un atbalsts Baltijas Brīvības un Mie-
ra kuģim 1985. gadā, atbalsts PBLA 
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Cāļus skaita rudenī
Apbalvotas veiksmīgākās lauku saimniecības
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jauki noslīdēt lejā un vairoja omulību.
Jāsaka liels paldies Ingai par jauko 

ideju šādu meistarklasi sarīkot, un arī 
palīdzēm Brigitai Liepiņai, Sarmītei Lā-
cei un Brigitai Nīmanei, kuras rūpējās 
par virtuves darbiem un administratīvo 
pusi. Pēcpusdienas atlikums palika kā 
ziedojums Brisbanes Latviešu namam.

Arī man šī pēcpusdiena ļoti patika, 
lai gan dabūju pamatīgi noskrieties, un 
beigās kājas uzdeva. Mājās aizbrau-
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Pēc dīpīšu gadiem 
Vācijā, mana ģimene 
atrada patvērumu Bris-
banē, kur pavadīju bēr-
nības un jaunības gadus, 
izglītojos un iepazinos 
ar latviešu sabiedrību. 
1964. gada beigās iepre-

cējos Adelaidē, kur paliku uz dzīvi. 
Lai gan pret jaunības laika mājvietu 
jūtu lielu siltumu, Brisbanē vairs nav 
daudz tādu, kas mani atceras, un kopš 
vecāki pirms dažiem gadiem pievieno-
jās aizsaules pulkiem, man nav bijuši 
sevišķi iemesli Brisbani apciemot.

Taču, kad Inga Česlis, Brisbanes 
Latviešu nama pārvaldniece un latvie-
šu sabiedrības dvēsele, mani aicināja 
sarīkot pavārmākslas meistarklasi (tik 
grandiozs nosaukums!), mana patmīlī-
ba skubināja – piekrist. Turklāt Ingas 
vecāki, mani jaunības draugi un tādi 
attālāki radiņi, piedāvāja man savus 
šofera pakalpojumus un atvēra savu 
viesmīlīgo namu. Nevarēju atteikt – 
bija vien jābrauc.

Brisbanē palikuši maz tādu, kurus 
varētu saukt par īstiem latviešiem, tā-
diem, kas iebrauca kā dīpīši un vēl ar-
vien latviski runā. Toties netrūkst lat-
viski nerunājoši latviešu pēcteči, kuri 
sāk interesēties par savām etniskām 
saknēm. Brisbanes Latviešu namu iz-
manto arī nelielā igauņu grupiņa, kuri 
arī interesējās par baltiešu tradīcijām 
un ēdieniem, sevišķi kringel.

Tā nu sestdien, 15.  oktobrī,  uz 
kursu sanāca interesanta un raiba gru-
pa: dažādos vecumos, latviski runājoši 
un nerunājoši, lielākoties dāmas, bet 
arī viens kungs. Bija pat jauna māmiņa 
ar dažas nedēļas vecu zīdaini ratiņos 
un skaista jaunava ar spangu vainagu 
galvā.

Pirms atnāca kursantes un kamēr 
vēl virtuvē gatavojos, zālē notika kora 
mēģinājums. Brisbanes Latviešu ko-
ris tagad saucās Baltiešu koris, jo tanī 
palikusi tikai viena latviete – pārējie ir 
dažādu tautību. Skan ļoti labi; koris uz-
stājās latviešu sarīkojumos. Kad dzir-
dēju Dievs, svētī Latviju un tik daudz 
dziedātās Karoga dziesmu, Pūt, vējiņi! 

un Manai Dzimte-
nei, gribējās pie-
vienoties kora rin-
dām, jo tieši šinī 
korī trīspadsmit 
gadu vecumā, di-
riģenta Ērika Ozo-
liņa vadībā, sākās 
mana latviešu ko-
ristes karjera. At-
miņā pazibēja se-
nie laiki un sen pie 
senčiem aizgājušie 
koristi, ieskaitot 
pašu diriģentu.

Divdesmit čet-
ras kursantes bez 
kurnēšanas samaksāja $30 katra, lai 
iemācītos, kā cept kliņģeri un uzklāt 
latviskā gaumē viesību galdu. Tad vēl 
bija novērotājas, man no seniem lai-
kiem pazīstamas dāmas cienījamos 
gados, kuras atnāca ne mācīties, bet 
tikai labi paēst!

Kursantes sadalīju sešās grupās – 
katrā pa četri. Parādīju, kā iemīcīt 
kliņģera mīklu, un tad ņēmu priekšā 
mīklu, kuru iemīcīju jau rīta agrumā, 
lai uzrūgst. Parādīju, kā izveidot un 
ar drumstalām un mandelēm dekorēt 
kliņģeri, un solīju, ka visi klātesošie 
to dabūs nogaršot, saldā ēdiena vietā. 
No tikko iemīcītā, katra grupa dabūja 
sesto daļu, lai veidotu paši savu mājā 
nesamo kliņģerīti.

Kamēr mīkla rūga, gatavojām auk-
sto galdu. No Daugavas Vanadžu Ade-
laides kopas viesību ēdienkartes biju 
izmeklējusi visvienkāršākos, visātrāk 
gatavojamos ēdienus: cūkas filejas šni-
celes, pildītas olas, zivis tomātos, kar-
tupeļu salātus, rasolu, siļķes kažokā, 
zaļos salātus, kūpinātu lasi, augļu plati 
un, protams, rupjmaizi; – šinī gadīju-
mā Latvijā ceptu, bet Brisbanes krievu 
veikalā pirktu! Ļoti laimējās ar laiku, jo 
vasaras suta vēl nebija iestājusies, un arī 
temperatūra turējās pieklājības līmenī.

Katrai grupai iedalīju vienu vai di-
vas receptes, un no vienkāršiem ēdie-
niem uzklājām greznu, krāšņu galdu, 
kuru visi novērtēja kā ļoti garšīgu. 
Protams, glāze vīna palīdzēja visam 
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Visiem garšo kliņģeris
Pavārmākslas meistarklase Brisbanes Latviešu namā

Kursantes pie uzklātā galda.

Gunta R. demonstrē kliņģera cepšanu, kamēr kursante 
piefiksē apmācības.
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PBLA Rīgā
Sešdesmitgades atceres un kopsanāksmes nedēļa

Tikko aizvadīta no-
tikumiem un lēmumiem 
bagāta Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības 
(PBLA) sešdesmitgades 
atceres un kopsanāks-

mes nedēļa. Šogad PBLA atskatās 
gan uz paveikto, gan sākusi plānošanu 
turpmākai PBLA nākotnes darbībai.

Otrdien, 4. oktobra vakarā, jubile-
ju ieskandināja latviešu trimdas un di-
asporas komponistu koŗa mūzika Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Lielajā zālē Mūzikas akadēmijas koŗa 
lieliskā sniegumā. Bija bagātīgi pārstā-
vēti dažādu paaudžu latviešu izcelsmes 
komponisti spožāko Latvijas diriģentu 
vadībā. Par pašu koncerta programmu, 
dziesmu komponistiem un diriģentiem 
trāpīgi raksturojoši koncertā stāstīja šī 
notikuma rīkotājiem PBLA Kultūras 
fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš.

PBLA valdes sēdes pirmā diena 
iesākās ar svinīgo atklāšanu Maza-
jā ģildē, Vecrīgā, ar sekojošu PBLA 
sešdesmitgadei veltītu konferenci, kā 
arī vakara pieņemšanu Lielās ģildes 
Minsteres zālē. Rīta posmā klāteso-
šos uzrunāja un apsveica Latvijas Mi-
nistru prezidents Māris  Kučinskis, 
ārlietu ministrs Edgars  Rinkēvičs, 
kultūras ministre Dace  Melbārde, 
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis, piedalījās arī ekonomikas 
ministrs Arvils Ašeredens un biju-
šais Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Tika nolasīti arī saņemtie 
rakstiskie apsveikumi no Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa un Saeimas 
priekšsēdētājas Ināras  Mūrnieces. 
Visi kā viens pateicās par PBLA mil-
zīgo vēsturisko ieguldījumu, kā arī ai-
cināja nenorimt un turpināt strādāt arī 
nākotnē Latvijas un latvietības labā.

Pēc svinīgās atklāšanas sekoja 
konference visas dienas garumā, kur 
vēsturnieki, pētnieki, bijušie PBLA 
priekšsēži, kā arī patreizējie PBLA 
dalīborganizāciju vadītāji uzstājās ar 
plašu pārskatu par trimdas gaitām, 
PBLA nozīmi Latvijas neatkarības 
atgūšanā un organizācijas nākotnes 
perspektīvām. Klātesošajiem bija ie-
spēja uzklausīt ļoti tiešas un faktolo-
ģiskas atmiņas no bijušajiem PBLA 
priekšsēžiem Ulda  Gravas,  Oļģerta 
Pavlovska  un Vairas Paegles. Par 

PBLA ieguldījumu Latvijas drošības 
jautājumā un integrācijā NATO stās-
tīja PBLA priekšsēdis Jānis  Kukai-
nis, savukārt Latvijas Brīvības fonda 
(LBF) valdes priekšsēdis Jānis  Lucs 
ļoti detalizēti izklāstīja LBF garo gadu 
tiešo finansiālo devumu gan dažādām 
Latvijas institūcijām Latvijas valsts 
attīstības veicināšanai, gan arī PBLA 
darbības sekmēšanai.

Konferences noslēguma sesija tika 
veltīta PBLA dalīborganizāciju vadī-
tāju skatam uz nākotni; tika sniegts 
katra reģiona darbības pārskats un 
prioritātes, kas, lai arī dažādu iemeslu 
dēļ ir atšķirīgas, tomēr ir ar tiem pa-
šiem nemainīgajiem mērķiem – latvie-
šu valoda, latviskā izglītība, kultūra, 
Latvijas valsts drošība, izaugsme un 
līdzdarbība.

Nākošo divu dienu laikā turpinājās 
PBLA sēde, kurā kā parasti tika apska-
tīts visplašāko jautājumu loks, rezultā-
tā pieņemot 22 rezolūcijas (sīkāk skatīt 
PBLA mājas lapā pbla.lv, kā arī presē).

Lai arī PBLA valdes sēde oficiāli 
noritēja tikai trīs dienas, darbs turpi-
nās visu laiku. Tā jau septembra mēne-
sī, kā arī tūlīt pēc valdes sēdes oktobrī, 
tika apmeklētas Latvijas ministrijas, 
tieši uzrunājot ministrus par mums vi-
siem ļoti aktuāliem jautājumiem. Ār-
lietu ministrijā, piedaloties diasporas 
(ārzemju latviešu) plānošanas darba 
grupas sēdē speciālo uzdevumu vēst-
nieka diasporas jautājumos Ata Sjanī-
ta vadībā, Kultūras ministrijā, runājot 
ar ministri Daci Melbārdi gan par Lat-
vijas valsts simtgades atzīmēšanu, gai-
dāmajām Austrālijas latviešu Kultūras 
dienām un gaidāmo Pasaules latvie-
šu ekonomikas un inovāciju forumu 
(PLEIF) Melburnā. Notika arī sarunas 
ar izglītības un zinātnes ministru Kārli 
Šadurski, atkārtoti uzdodot jautājumu 
par visu Latvijas valsts vispārizglīto-
jošo skolu pāreju uz latviešu mācību 
valodu un pareizu Latvijas vēstures 
mācīšanu šais skolās.

Mūsu darbs turpinās, un tikai ko-
pīgiem spēkiem un ar plašu tautiešu 
iesaistīšanos un atbalstu spēsim stādāt 
arī nākotnē.

Kristīne Saulīte
PBLA vicepriekšsēde un 

LAAJ priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mēs dzīvojam bīs-

tamos laikos. Demokrā-
tijas bastionā – ASV – 
patlaban risinājās nikna 
kampaņa par prezidenta 
darbu. Tieši šī kampaņa 

atšķiras no iepriekšējām tajā ziņā, ka 
viens no diviem galvenajiem kandidā-
tiem apšauba rietumu demokrātijas fun-
damentālo principu – miermīlīgu varas 
maiņa, ievērojot vēlēšanu rezultātus.

Kandidāts Tramps atkārtoti izsa-
kās, ka vēlēšanu process ir nopirkts, 
un piedraud ar masu nemieriem un 
vardarbību, ja viņš netikšot ievēlēts.

Donaldam Trampam pārmet, ka 
viņš ir pārāk tuvs Krievijai, slavēdams 
Putinu kā labāku vadītāju par Obama, 
un ieviešot nedrošības par NATO ga-
rantijām. Tai pašā laikā Putins apraks-
ta Trampu kā „ļoti talantīgu“.

Tagad debatēs ir iejaucies latvie-
šiem ļoti pazīstamais, bēdīgi slavenais 
Krievijas Domes deputātes, Krievijas 
Liberāli demokrātiskās partijas vadī-
tājs Vladimirs Žirinovskis. Intervijā 
ziņu aģentūrai Reuters viņš brīdināja: 
„Amerikāņiem, balsojot 8. novembrī 
par prezidentu, jāaptver, ka tie balso 
par mieru virs zemes, ja viņi balso par 
Trampu. Bet ja viņi balso par Hilariju, 
tad ir karš. Būs īsa filma. Visur būs Hi-
rošimas un Nagasakijas.“

Ja Žirinovski uzskata par Kremlim 
uzticīgu kalpu, kura izteicienus var uz-
skatīt kā mēģinājumus pārbaudīt publi-
kas reakciju, tad daudz nopietnāks solis 
ir trešdien Krievijas Domē apstiprinātais 
Putina dekrēts par plutonija iznīcināša-
nas līguma atcelšanu. 2000. gadā starp 
ASV un Krieviju slēgtais līgums pare-
dzēja abām pusēm iznīcināt lieko plu-
tonija, kas būtu bijis pietiekams 17 000 
atombumbām. Par līguma pārtraukšanu 
balsoja 445 no 450 deputātiem.

Putina noteikumi, lai atjaunotu lī-
gumu, ir absurdi. Viņš prasa sankciju 
pret Krieviju atcelšanu, un kompensā-
cijas izmaksu ne tikai par zaudējumiem 
un ASV uzliktajām sankcijām, bet arī 
par zaudējumiem no pašas Krievijas 
uzliktajām atbildes sankcijām.

No absurda pārējam uz smieklīgu. 
Krievijas propagandas karš pret Somi-
ju esot iekļāvis apgalvojumu, ka Ļeņina 
boļševiku valdībai nav bijušas tiesības 
piekrist Somijas neatkarībai 1917. gadā.

Mēs varam taisīt savus secināju-
mus no tā. Varbūt Ļeņiņam arī nebija 
tiesības piekrist Latvijas neatkarībai 
1920. gadā. Ja Putins nožēlo Padomju 
savienības iziršanu, un apšauba sada-
līšanās tiesiskumu, tad nākamais solis 
būtu apšaubīt neatkarīgās Latvijas le-
galitāti no paša sākuma.

Bet kā tad ir ar Krievijas mongoļu-ta-
tāru jūgu? Vai krievi likumīgi atkratījās 
no tā, vai Krievija jāatdod Mongolijai?

GN

kušai, pietrūka spēka pat atspirdzināt 
pagurušās miesas karstā dušā: jau sep-
tiņos vakarā iekritu gulta un gulēju kā 
nosista līdz nākošam rītam.

Vai darītu vēlreiz to pašu? Noteikti! 
Satiku tik daudzus jaukus cilvēkus, pat 
senu paziņu pēctečus, kas beigās savu 

sirsnību un pateicību parādīja ar rokas 
spiedieniem, bučām un apskāvieniem. 
Cik viegli var padarīt cilvēkus laimī-
gus! Galvenais rezultāts gan ir tas, ka 
vairākas kursantes ir izteikušas vēlēša-
nos vairāk piedalīties latviešu sabiedrī-
bā un turpināt uzņemt sakarus ar savu 
senču kultūru. Kaut nu tā būtu!

Gunta R., BA Dip.T (Home Ec.)
Laikrakstam „Latvietis“

Visiem garšo kliņģeris
Turpinājums no 2. lpp.



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2016. gada 22. oktobrī

Kā tradīcija Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienu (ALKD) noslēgumā 
ir Vecgada – Jaunā gada sagaidīša-
nas balle. AL56.KD Balles rīkotāja ir 
Kristīne Erdmane. Aicināju viņu ie-
pazīstināt ar sevi un mazliet pastāstīt 
par viņai uzticēto sarīkojumu – AK56.
KD Balli.

Ilze Nāgela: Vai jau agrāk esi pie-
dalījusies ALKD rīkošanā?

Kristīne  Erdmane: Jā, esmu ag-
rāk piedalījusies ALKD rīkošanā. 
1996. gadā Adelaidē koordinēju pie-
miņas fotoizstādi Latvijas pirmajam 
goda konsulam Dienvidaustrālijā Ed-
uardam Voitkunam. Voitkuna kungs 
bija ļoti daudz ceļojis pa pasauli, un 
viņam ļoti patika fotografēšana. Šajā 
izstādē sabiedrībai bija iespēja redzēt 
Voitkuna kunga plašos ceļojumus un 
viņa novērojumus par dabu un pasau-
les brīnumiem. Viņa fotogrāfijas no 
Maču Pikču (Machu Picchu), Inku 
impērijas cietokšņa, kas atrodas Peru, 
man īpaši spilgti palikušas atmiņā.

Piedalījos arī koklētāju ansamblī 
Ausma Lilita Daenkes vadībā.

Vai esi bijusi ALKD rīcības komi-
tejā?

KE: Nē, neesmu bijusi rīcības ko-
mitejā.

Kādi bija priekšnoteikumi, pēc 
kuriem izvēlējies telpas ballei? Kādēļ 
tieši šīs?

KE: Telpai bija jāspēj uzņemt vis-
maz 300 viesus, jābūt centralizēti no-
vietotai un lai uz to var viegli nokļūt ar 
sabiedrisko transportu, un tas nepie-
ciešamākais, lai būtu laba reputācija, 
kvalitatīva maltīte un apkalpošana. 
Un, protams, jo šī būs Vecgada/Jaun-
gada balle, – telpai jābūt ļoti skaistai; 
kā teiktu angliski – wow factor – bija 
nepieciešams!

Kur notiks KD Noslēgumu balle?
KE:  Noslēgumu balle notiks 5 

zvaigžņu viesnīcā: Park Hyatt Mel-
bourne, Ballroom, 1 Parliament Place, 
East Melbourne, Victoria, 3002. Līdz 
viesnīcai ir īsa pastaiga no Parliament 
vilciena stacijas; trīs minūtes vai var-
būt piecas, ja ir augstpapēžu kurpes!

Atsevišķā apļveida zāle ir unikāla, 
eleganta un iespaidīga telpa ar pazemi-
nātu parketa grīdu zem sudraba saules 
staru velves. Telpa var uzņemt 350 vie-
sus uz dejas grīdas (Protams, tas ir ļoti 
svarīgi latviešiem!) Vairāk informā-
cijas par Park Hyatt var atrast mājas 
lapā: www.melbourne.park.hyatt.com 
(Ir svarīgi, lai viesi nesajauca Park Hy-
att ar Grand Hyatt.)

Varbūt ballei būs kāda vienojo-
ša tēma; ja – jā, tad kāda būs balles 
tēma?

KE: Jā, balles tēma būs Dzintars, 
un ģērbšanās stils būs formāls. Pro-
tams, dzintars kā dārgakmens ir ļoti 
svarīgs latviešiem, kā mēs šogad par to 

dzirdējām Ilzes Švarcas lieliskajā refe-
rātā. Latvijas dzintars ir ne tikai sens 
un unikāls, bet arī silts un potenciāli 
dziedinošs – man liekās, ka varētu lī-
dzīgi uzskatīt latviešu valodu, tradīci-
jas un sabiedrību!

Kas ir Tavi palīgi balles organizē-
šanā, telpu dekorēšanā... utt.?

KE: Lāra Brennere man palīdz ar 
balles organizēšanu; esmu ļoti pateicī-
ga viņai par atbalstu!

Balles mūzika ir svarīgākais balles 
faktors; kādu mūziku esi izvēlējusies? 
Kādēļ?

KE: Balles mūzika gan ir svarīga. 
Esam izvēlējušās lustīgas mūzikas an-
sambli Connotations, kas uzstāsies uz 
skatuves. Var klausīties un noskatīties, 
kā viņi atskaņo savu mūziku viņu mā-
jas lapā: www.connotations.com.au

Praktiskāki jautājumi par balli. 
Cik maksās Balles apmeklējums?

KE: Biļetes maksās $160 (vai $120 
vecumā zem 18 gadiem ar vecāku uz-
raudzību). Protams, zem 18 gadu ve-
cumu viesiem aizliegts lietot bezalko-
holiskos dzērienus.

Ko Balles apmeklētāji saņems par 
šo summu?

KE: Trīs kursu vakariņas (ieskai-
tot vīnu, alu un bezalkoholiskos dzē-
rienus), lustīgu mūziku ansambļa Con-
notations priekšnesumā. Apaļie galdi 
tiks klāti 10 personām. Ģērbšanās stils 
būs formāls – zāle ir 5 zvaigžņu vies-
nīcā! Mēs ceram, ka sagādāsim ikvie-
nam patīkamu vakaru, vai nākat viens 
pats, vai divatā, vai grupā. Balle būs 
pēdējā izdevība mums kopīgi satikties 
tik kuplā skaitā, kopīgi svinēt visu, ko 
Kultūras dienas sagādāja, un ievadīt 
Jauno gadu ļoti elegantā stilā.

Paldies par informāciju. Lūdzu, ie-
pazīstini mazliet ar sevi!

KE: Esmu dzimusi Adelaidē, 
1978. gadā; mani vecāki un vecvecāki 
visi ir latvieši. Mamma – Ilze Kūmbe 
(Coombe)  (dzim.  Strautiņa)  iedroši-
nāja un atbalstīja, lai es piedalītos lat-
viešu skolā no bērnudārza līdz divpad-
smitai klasei, kā arī piedalītos Annas 
Ziedares Vasaras Vidusskolā. Sest-
dienu pēcpusdienās piedalījos latvie-
šu guntiņās, gaidās un dižgaidās. Arī 

piedalījos tautas deju grupā Auseklī-
tis. Latviešu bērnudārzā iepazinos ar 
draugiem, kuri vēl šodien ir man ļoti 
tuvi, un jāsaka, ka manas latviešu 
draudzenes ir kā mana paplašinātā ģi-
mene. Es vienmēr gaidīju sestdienas, 
lai varētu braukt uz latviešu skolu, 
satikt draudzenes un draugus un bau-
dīt svaigi ceptos pīrādziņus kafejnīcā. 
Man arī ir jaunāks brālis Lūkas Strau-
tiņš, kurš arī dzīvo šeit – Melburnā.

Studēju mākslu Dienvidaustrāli-
jas Universitātē (University of South 
Australia) ar uzsvaru uz gleznošanu 
un zīmēšanu, un tiku iekļauta Dekāna 
nopelnu sarakstā (Dean’s Merit List) 
par teicamiem akadēmiskiem sasnie-
gumiem. Pēc gada studēju jaunu kursu 
Adelaides Universitātē – vīna mārke-
tingu (Wine Marketing). Strādāju vī-
notavā Dienvidaustrālijas vīnogu au-
dzēšanas apgabalā, McLaren Vale kā 
degustācijas namamāte.

Pārcēlos uz Melburnu 24 gadu 
vecumā un strādāju kā mārketin-
gu palīdze vīnu vairumtirdzniecības 
kompānijā; vēlāk strādāju mārketingā 
medicīnas ierīču kompānijā. Man patīk 
mācīties par dažādiem tematiem! Biju 
jau apciemojusi Melburnu dažas reizes 
kā bērns, apciemojot manu vecomāti – 
mātes māti Austru  Strautiņu.  Vec-
māte ieceļoja Austrālijā pēc 2. pasau-
les kara un ar vecotēvu Jāni Arturu 
Strautiņu (miris 1965. gadā) nodibinā-
ja latviešu grāmatu veikalu Adelaidē, 
bet pārceļoties uz Melburnu 1953. g., 
kur pilsētas centrā – 306 Little Collins 
Street, 5. stāvā pārdeva latviešu grā-
matas, rotaslietas, ādas izstrādājumus, 
gleznas, prievītes, keramiku utt., kā 
arī darbojās kā aģenti, pārdodot biļetes 
uz latviešu sarīkojumiem; palīdzēja ar 
paku nosūtīšanu uz Latviju, sūtītājiem 
nodokļus jau šeit samaksājot. Vecmā-
te slēdza veikalu agros 1980. gados un 
pārcēlās uz Adelaidi.

Intervija – Kristīne Erdmane
AL56.KD Noslēguma balles rīkotāja

Kristīne Erdmane.

FO
TO

 n
o 

K
ri

st
īn

es
 E

rd
m

an
es

 p
er

so
nī

gā
 a

rh
īv

a

 
Turpinājums 5. lpp.



Sestdien, 2016. gada 22. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Austrālijas Latvie-
šu 56. Kultūras dienu 
mākslas komiteja pa-
treiz meklē īsfilmu un 
multimediju mākslinie-
kus pieteikties un pieda-
līties ar saviem darbiem 
īsfilmu un video izrādē.

Izrāde notiks piektdien, 30.  de-
cembrī, plkst. 14 Melburnas Latviešu 
namā.

Pēc izcili labi apmeklētā filmu va-
kara iepriekšējās Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienās Sidnejā, gribam 
turpināt šo pasākumu arī Austrālijas 
Latviešu 56. Kultūras dienās Melbur-
nā.

Šoreiz, īsfilmu un video pēcpus-
diena notiks par tēmu: Septiņu dienu 
gredzens un vēl...

AL56. KD aicina visus latviešu fil-
mētājus, kas mīl mākslu un multime-

diju, piedalīties īsfilmu un video pēc-
pusdienā. Aicināti ir gan Austrālijas, 
gan arī ārzemju latviešu mākslinieki.

Filmu mākslinieki var paši izvēlē-
ties filmas tēmu un žanru. Tas nozīmē, 
ka filma var būt dokumentāla, drāmas 
vai arī animācijas, ieskaitot trīsdimen-
sionālas animācijas.

Filmas saturā vēlamies redzēt 
tēmu par Septiņu dienu gredzenu. 
Kādā veidā šī labi pazīstamā latvju 
rota tiek iekļauta scenārijā, ir māksli-
nieku pašu rokās! Saturā var arī ievīt 
kādu citu latvisku tēmu, taču priekšro-
cība tiks dota tām filmām, kuru saturā 
parādās septiņu dienu gredzens. Filma 
gan nedrīkst būt garāka par 7  (septi-
ņām) minūtēm.

Būs arī divas kategorijas: 
Atvērtā kategorija, kas ir domāta 

filmu veidotājiem jebkurā vecumā,
Jauniešu kategorija zem 18 ga-

diem (pirms 2016. gada 31. decembra)
Īsfilmu un video izrādē arī tiks pie-

šķirtas godalgas. Tās izvērtēs žūrijas 
komiteja kopā ar skatītāju izvērtēju-
mu. Godalgas būs līdz $100 vērtībā 
Atvērtā kategorijā un līdz $50 vērtībai 
Zem 18 gadiem kategorijā.

Lūdzu lejuplādējiet informāciju un 
pieteikšanās anketu no: www.alkd.org.
au

Pieteikt interesi piedalīties līdz 
2016. g. 31. oktobrim. 

Filmu un reģistrācijas iesniegšana 
līdz 2016. g.15. novembrim.

Tuvāka informācija: epasts: 
al56kdmaksla@gmail.com

Tālruņu nr.: 0416 228 728 – Rita 
Kauliņa vai 0403 454 694 – Anita Ap-
ine-Hermane.

Gaidām jūsu pieteikumus! 
Rita Kauliņa

AL56.KD mākslas izstādes vadītāja

Šogad Kultūras dienās Melburnā 
vēlreiz rīkojam Kultūras naktsklubu – 
KNK. Līdzīgi kā iepriekšējās Melbur-
nas Kultūras dienās, KNK notiks va-
kara gaitā Latviešu namā.

Trešdien, 28. decembrī plkst. 20.00, 
Lielajā zālē atskanēs jauniešu muzikā-
lie sniegumi. Šogad uzstāsies jaunie-
ši, kas pazīstami no mūsu sabiedrības 
skatuvēm, kā arī talantīgi mūziķi, kas 
nesenāk ir parādījušies mūsu vidū. 
Piedalīsies solisti, kas izmantos iespē-
ju saspēlēt ar citiem mūziķiem, kā arī 
skanēs mazi ansamblīši.

Mūziķus izraudzījām no vietējās 

Austrālijas latviešu sabiedrības talan-
tu pulka. KNK uzstāsies Ivars Štubis, 
Jānis  Lucis,  Ella  Mačēna,  Markus 
Saltups  un  Kārla  Jaudzema,  Anita 
Laura, Aija Dragūna,  Fēlikss Bau-
manis un džeza grupiņa no Melbur-
nas.

Koncertu sadalīs īss starpbrīdis; 
varēs iegādāties dzērienus un našķus 
pirms un pēc priekšnesumiem. Būs 
iespēja pakavēties zālē pēc tam līdz 
plkst.23.00.

Gaidām jūs Kultūras naktsklubā!!
Laila Grosa, Lija un Jāna Andersones

Laikrakstam „Latvietis“

AL56.KD Kultūras Naktsklubs
Uzstāsies mūziķi no Austrālijas latviešu talantu pulka

No kreisās: Jāna Andersone, Lija An-
dersone, Laila Grosa.
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Īsfilmu un video izrāde
„Septiņu dienu gredzens un vēl...“

Dzīvoju Melburnā līdz 29 gadu 
vecumam un tad pārcēlos uz Angliju, 
kur dzīvoju gandrīz septiņus gadus. 
Pārbraucu mājās uz Austrāliju pirms 
gandrīz trim gadiem. Anglijā dzīvoju 
Kembridžā (Cambridge), kur vispirms 
strādāju 400 gadus vecā privātskolā kā 
direktora personīgā palīdze, tad mār-
ketingu palīdze, studentu uzņemšanas 
administrācijas palīdze un vēlāk kā di-
rektores vietnieces palīdze, kura bija 
atbildīga par bērnu aizsardzību. Vēlāk 
strādāju mārketingā motorsporta inže-
nierzinātnes kompānijā.

Kamēr dzīvoju Anglijā, dažas rei-
zes apciemoju ģimeni Latvijā, ieskai-
tot divas reizes uz Dziesmu un Deju 
svētkiem. Vienmēr jūtos ļoti priecīga 
būt Latvijā, bet man godīgi jāsaka, ka 
Anglijā – tikai pēdējos septiņus mē-
nešus. Tur dzīvojot, iepazinos ar An-

glijas latviešiem caur Facebook grupu 
Lalonda. 2013. gadā biju uz Jāņiem 
Anglijā, Mūsmājās pie Koventrijas 
(Coventry) un tur satiku savu nākamo 
vīru – Martu Erdmani. Kopā atbrau-
cām uz Melburnu 2013. gada beigās! 
Marts dzimis Latvijā, bet bija dzīvoja 
jau gandrīz 17 gadus Anglijā, kad sa-
tikāmies. Es tagad strādāju Melburnā 
vīna vairumtirdzniecības kompānijā 
kā mārketinga menedžere.

Vienas no manām mīļākajām stun-
dām ir tās, ko pavadu esot Melburnas 
Latviešu nama Rīga kafejnīcas virtu-
vē; reizēm sestdienas rītos cepot pī-
rāgus un smalkmaizītes. Atjaunotajā 
kafejnīcā ir tik omulīga gaisotne, un 
mēs – Nama dāmas (un papadāmas) 
jautri pavadām laiku kopā. Man jau 
no bērnības ļoti patika cept un pavadīt 
laiku virtuvē. Atceros, ka mana vec-
māte, tēva māte, Viktorija Kambala 
cepa gandrīz visu laiku, un gandrīz 
vienmēr gatavoja tradicionālos latvie-

šu ēdienus. Viktorija sagādāja glaunu 
maltīti daudziem Adelaides latviešu 
sarīkojumiem un ballītēm. Pirms kara 
Latvijā Viktorija bija bijusi šefpavāre 
prezidentam Ulmanim. Vēlos pie-
bilst, ka mana vecmāte Viktorija, arī 
iedvesmoja manu tēvu Juri kļūt par 
šefpavāru; un tā mums visiem ģimenē 
ļoti mīļa ir latviešu ēdienu gatavošana. 
Es arī ceru kļūt par labu latviešu ēdie-
nu gatavotāju, un, ja man iznāks kaut 
apmēram tik garšīgi kā Viktorijai, es 
bušu ļoti priecīga!

Kuras ir Tavas pirmās Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienas, kuras atce-
ries?

KE: Man liekās tas bija 1991. gadā, 
kad biju 13 gadus veca.

Kuras ir pirmās ALKD, kurās pie-
dalījies?

KE: Es neatceros, ka būtu piedalī-
jusies pirms 1996. gada.

Paldies Tev par interviju! Uz tikša-
nos Kultūras dienu Noslēguma ballē!

Intervija – Kristīne Erdmane
Turpinājums no 4. lpp.
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Sestdien, 24.  septembrī,  sporta 
kopas Spars ikgadējās vieglatlētikas 
sacensībās Kambeļa atlētikas lauku-
mā (Cambell sports field) piedalījās arī 
Sidnejas latviešu skolas bērni.

Deviņos no rīta saule jau spo-
ži spīdēja. Laimīgā kārtā Spara un 
sporta dienas vadītājs, Viktors  Sī-
kais dāvināja visiem dalībniekiem 
spoži sarkanas Spara sporta cepures. 
Bija jauki redzēt apmēram 20 sarka-
nas galviņas, skrienot un lēkājot pa 
laukumu.

Darbības iesākās ar grupu sadalī-
šanu pa bērnu vecumiem. Katras gru-
pas bērni paši izvēlējās savu vārdu. 
Grupas bija:

Žuļiki: Minna Teilore (Taylor) (11), 
Selga Tuktēna (11), Ingrīda Freima-
ne (12), Lāra Veidnere (12), Varis His-
lops (Hyslop) (13).

Tīģeri: Emīls Galviņš (7), Lilita 
Goldsmite (Goldsmith) (7), Tia Spro-
ģe (7), Marta Svilāne (8), Konrads 
Svilāns (8), Milla Sproģe (9), Sigrida 
Veidnere (9), Dainis Galviņš (10).

Skābie gurķi: Mīja Lī-Vāgne-
re (Mia Lee-Wagner) (3), Ansis 
Goldsmits (Goldsmith) (5), Mikus 
Strazds (6).

Mazā Mīja ir savas ģimenes ce-

turtās paaudzes Spara biedre. Mījas 
vecvectēvs Jānis Ronis bija viens no 
sešiem Spara dibinātājiem 1952. gadā.

Bija piecas oficiālas sporta noza-
res: skriešana, diska mešana, lodes 

grūšana, tāllēkšana un augstlēkša-
na. Vecākais Žuļiks mēģināja skriet 
ar rokām gaisā lidmašīnas spārnu 

Svētdien, 9. ok-
tobrī, Melburnā no 
Adelaides bija ieradies 
Austrālijas Latviešu 
evaņģēliski luterisko 
draudžu apvienības 
(ALELDA) prāvests 
Dr. Jānis Priedkalns. 

Dievkalpojumā Sv. Krusta baznīcā 
viņš aicināja dievlūdzējus atsaukties 
Austrālijas Katoļu baznīcas un Aus-
trālijas Luterāņu baznīcas kopīgam 
aicinājumam oktobra mēnesi pavadīt 
lūgšanās un gavēnī, lai Austrālijas 
valdība, lemjot par rīcību viendzi-
muma laulību jautājumā, aizstāvētu 
tradicionālo  laulību  institūciju  un 
tradicionālo  ģimenes  iekārtu. Kā 
zināms, Katoļu baznīcas aicināju-
mam pievienojies Luterāņu baznīcas 
prezidējošais bīskaps Džons Hender-
sons, cerībā, lai saglabātu tradicio-
nālo laulību un ģimeni kā Austrālijas 
sabiedrības stingrāko garīgo vērtību 
pamatu un garantu.

Prāvests dievkalpojumā pievēr-
sās apustuļa Pāvila vēstulēm, ku-
rās Pāvils neatļauj savās draudzēs 
sievietēm kalpot mācītājas amatā. 
Arī evaņģēliski luteriskajās drau-

dzēs Austrālijā un Latvijā šodien 
sievietes netiek ordinētas mācītājas 
amatā, kamēr to dara latviešu lute-
riskā baznīca ārzemēs, kur mācītāju 
vairākums jau ir sievietes. Arī mūsu 
ārzemju baznīcas vadītāja ir dāma – 
ļoti cienījamā arhibīskape Lauma 
Zušēvica, kura no 26. novembra līdz 
5. decembrim apmeklēs savas drau-
dzes Austrālijā un Jaunzēlandē un 
piedalīsies ALELDA sinodē Melbur-
nā 26.-27. novembrī.

Pēc dievkalpojuma, kas šoreiz 
notika angļu valodā, prāvests referē-
ja par apustuļa Pāvila dzīvi, kā Jēzus 
Kristus kalpu. Apustulis, pēc tikšanās 
ar Augšāmcēlušos Jēzu uz Damas-
kas ceļa, no fanātiska ebreju ticības 
kalpa kļuva par tikpat dedzīgu Kris-
tus kalpu. Iesākumā viņš aizrādīja 
apustulim Pēterim nebaudīt maltītes 
kopību ar neapgraizītiem pagāniem, 
kuri neievēro šķīstas un nešķīstas 
pārtikas noteikumus, bet tad ar laiku 
kļuva izlīdzinošāks. Apustuļa Pāvila 
fanātiskums, prāvesta uzskatā, varēja 
būt iemesls , kādēļ ap. Pēteris, nevis 
vairāk izglītotais bet savā ziņā ekstrē-
mais ap. Pāvils, kļuva par Kristīgās 
baznīcas tēvu. Prāvests arī pieminēja 

reizēm paustu viedokli, ka Jēzus par 
savas kristīgās baznīcas galvu būtu 
vēlējies redzēt Mariju Magdalēnu, 
kura dažās Jēzus Pēdējo Vakariņu 
gleznās redzama pie Jēzus labās ro-
kas Viņa mācekļu vidū.

Pēcpusdienā satikām prāvestu 
Priedkalnu Melburnas Latviešu cie-
ma 30 gadu jubilejas svinībās, kur 
viņš deva svētību Ciema humanitāra-
jam darbam un uzteica Ciema rosību 
latviskās dzīves ziņas, kultūras un 
valodas saglabāšanā. Ar īpašu sajūs-
mu viņš noklausījās jauno vīru kora 
Veseris sniegumu, briljantās jaunās 
diriģentes Sandras Birzes vadībā. Iz-
pildījuma kvalitāte bija sevišķi augsta, 
tenoru augstāko toņu dziedājums tīrs 
un samtains. Vīri citās pilsētās gaida 
iespēju dziedāt kopā ar Veseri talantī-
gās diriģentes vadībā š.g. Austrālijas 
Latviešu 56. Kultūras dienās Melbur-
nā un jau koncertā pirms tam.

Br. Skultes Klusē koki, klusē 
lauks... – neaizmirstams sniegums!

Tā arī jūsmojām, kad Zanes Rite-
res vadībā dziedāja Daina!

Jānis Priedkalns
Laikrakstam „Latvietis“

ALELDA prāvests Melburnā
Aicina dievlūdzējus oktobra mēnesī lūgt un gavēt

Sporta kopas „Spars“ sporta diena
Piedalījās arī Sidnejas Latviešu skolas bērni

Sporta dienas dalībnieki.
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Atceros gan. Pa-
gājušā gadsimteņa 
piecdesmito gadu vidū 
Sidnejā diriģenta Jāņa 
Puisēna vadībā rosīgi 
darbojās vīru dubult-
kvartets Imanta. Sa-
ņemot klausītāju lab-

vēlīgas atsauksmes radās doma, ka 
latviešu dziesma svešumā iegūtu pil-
nīgāku, plašāku, varenāku skanējumu 
vīru kora izpildījumā. Jānis Puisēns 
par šo ideju rakstīja mūsu tā laika pre-
sē, aicinājumu nobeidzot ar saucienu 
Tapsim! 

1956.  gada  2.  martā Latviešu 
namā sanāca pulks vīru, un, sapulci 
beidzot, bija tapis Sidnejas Latvie-
šu vīru koris. Sapulces dalībnieki 
skaitījās kora dibinātāji. Pirmais mē-
ģinājums J. Puisēna vadībā notika 
23. martā toreiz vēl nepārbūvētā Lat-
viešu nama telpās. Nama atradējs bija 
Latvijas operdziedātājs Kārlis  Nīcis, 
SLVK goda biedrs. (Atceros vēl viņa 
Rīgas radiofonā atskaņoto komisko 
dziesmu Bukurags.)

Kā kora pianists un pavadītājs sā-
kuma gados bija komponists Eižens 
Freimanis. Koris ar solisti Elvīru 
Āroni-Freimani dziedāja populā-
ro tautas dziesmu Kur tu augi, daiļa 

Nu jau būs sešdesmit gadu, atceries!
Sidnejas latviešu Vīru korim 60

meita? Paša kora solisti bija Ēriks 
Kuikulītis, Ojārs Kiršteins, Alberts 
Cinis un citi. Kora valdes priekšsēži 
bija Alfreds  Siļķens,  vēlāk Volde-
mārs Trofimovs. Koris gatavojās sa-
vam 10 gadu darbības koncertam, kad 
pēkšņi koristus un latviešu sabiedrī-
bu satrauca ziņa, ka diriģents Jānis 
Puisēns miris traģiskā autokatastro-
fā. Mūžībā aizgājis rosīgs, talantīgs 
mūziķis un mākslinieks. Jubilejas 
koncertu novadīja diriģents Haralds 
Rutups.

Koristi ticēja, ka J. Puisēns gribē-
tu, lai viņa iesāktais koris turpinātu 
darbību. Seko līdz šai dienai 50 gadu 
gari dziesmoti dziesmu ceļi. Pēc jau 
minētā H. Rutupa kora vadībā ir biju-
ši Bernards Adijāns, Kaspars Sven-
ne, Juris Balodis un šodien – Daina 
Jaunbērziņa.  Kora valdes priekš-

sēži bija A.  Siļķens,  V.  Trofimovs, 
A.  Lucis, I.  Birze  un G.  Zodiņš. 
Daina Jaunbērziņa kora vadībā ir jau 
vairāk nekā pusi kora mūža – 35 ga-
dus. Gunārs Zodiņš korī darbojas 39 
gadus un kā valdes priekšsēdis – 19 
gadus.

Noturīgs koris, noturīga vadība! 
Bez jau minētajiem, 60 gadu jubilejas 
koncertā vēl redzēsim pazudušo dēlu 
diriģentu Ivaru Štubi, klavieru pava-
dītāju Ingrīdu  Šakurovu,  vijolnieci 
Dainu  Kainu.  Skatuves dekorācijas 
būs Vijas Spoģes-Erdmanes un Pēte-
ra Erdmaņa rokās.

Vīru koris, paplašināts ar viesu 
dziedātājiem, aicina klausītājus!

Raimonds Krauklis
Laikrakstam „Latvietis“

pozīcijā, bet atrada, ka tas daudz ne-
palīdzēja. Mazie Skābie gurķi knapi 
varēja uzlekt uz augstlēkšanas mat-
rača. Bet visur varēja dzirdēt prie-
cīgus kliegdzienus no bērniem, kuri 
piedalījās vieglatlētikas disciplīnās, 
kuras nupat bija redzējuši olimpiska-
jās spēlēs.

Viktors uzcepa desas visiem spor-
tistiem, un pēc pusdienas pauzītes bēr-
ni brīvprātīgi aizskrēja atkal uz lauku-
mu, lai turpinātu sportot saulītē ar īsu 
futbola spēli. Viena grupa arī būvēja 
smilšu pilis, lai viņiem būtu mērķis 
izmēģināt jaunapgūtās tāllēkšanas 
prasmes.

Vecāku palīgu skaits bija gandrīz 
tikpat liels kā bērnu skaits, bet bez 
mūsu strādniekiem nevarējām iztikt. 
Tie bija: Pauls un Petra Sproģi, Ingrī-
da Veidnere, Daiva Tuktēna, Ed. Frei-
manis, Ieva Lapiņa, Andris Galviņš, 
Laura Sīkā, Valda Teilore (Taylor), 
Māra Goldsmite (Goldsmith) un Leks 
Strazds. Vēlreiz mīļš paldies Vikto-
ram par sporta dienas rīkošanu un 
redzēsimies visi atkal februārī Spara 
peldēšanas sacensībās!

Aleksis Strazds
Laikrakstam „Latvietis“

„Spars“ sporta diena
Turpinājums no 6. lpp.
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Apgāds Mansards 
izdevis mākslas vēs-
turnieku Māra  Branča 
un  Ingrīdas  Burānes 
grāmatu Trešā atgrie-
šanās par gleznotāju, 
scenogrāfu, leģionāru, 

Zedelgemas nometnes kara gūstek-
ni Osvaldu Rožkalnu  (1910 – 1989). 
Grāmata sniedz ieskatu mākslinie-
ka dzīves gājumā, kā arī bagātīgu 
O. Rožkalna gleznu, dekorāciju metu, 
kostīmu zīmējumu un skiču attēlu 
klāstu.

Osvalds Rožkalns ir Latvijā tikpat 
kā nezināms mākslinieks. Viņa ra-
došā dzīve bija saistīta ar teātri: gan 
strādājot par dekorāciju izpildītāju 
Latvijas Operā, gan zīmējot Putlosas 
un Zedelgemas kara gūstekņu nomet-
nēs, gan veidojot patstāvīgus ietēr-
pus izrādēm Vircburgas DP nometnē 
un vēlāk – Vircburgas teātrī. Lai arī 
O. Rožkalna radošā darbība bija pla-
ša un daudzšķautņaina, savu vietu 
mākslas pasaulē viņam nācās izcīnīt 
pašam.

Pirmos soļus mākslas pasaulē vi-

ņam ierādīja profesors Jānis Roberts 
Tillbergs, bet turpmākie dzīves aps-
tākļi neļāva izglītoties kādā mākslas 
mācību iestādē.

O. Rožkalna ierasto dzīves ritmu 
pārtrauca Otrais pasaules karš. Bū-
dams leģiona karavīrs, viņš piedzīvo-
ja Kolbergas ielenkumu, britu gūstu 
Putlosā un 169. baraku Zedelgemas 
nometnē, vēlāk nonāca Vircburgas 
pārvietoto personu nometnē, kur tajā 
laikā bija ap četri tūkstoši latviešu. 
Kad sākas lielā izceļošana, Osvalds 
Rožkalns ar vēlāko dzīvesbiedri Mai-
ju Kalnieti-Klēbahu palika Vircburgā, 
Vācijā, kur nodzīvoja līdz mūža ga-
lam.

Grāmatas atvēršana, klātesot tās 
autoriem un O. Rožkalna audžumeitai 
Juttai Burhardtei, notika 17.  oktobrī 
Latvijas Okupācijas muzejā. Sarīko-
juma dalībniekiem bija iespēja noska-
tīties arī Okupācijas muzeja veidoto 
dokumentālo filmu Zedelgema.

Gan grāmatu, gan filmu DVD for-
mātā var iegādāties Okupācijas mu-
zeja grāmatu veikalā. Lai pirkumu 
saņemtu pa pastu, lūdzu, rakstiet grā-

matu veikala vadītājai Edītei Uzticai 
eu@omf.lv

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

Okupācijas muzejā prezentē grāmatu
Grāmata par latviešu mākslinieku, leģionāru Osvaldu Rožkalnu

Apgāds Mansards izdod Ingrīdas 
Burānes un Māra Branča grāmatu par 
mākslinieku Osvaldu Rožkalnu.

Mākslinieks Osvalds  Rožkalns 
(1910–1989),  neraugoties uz sarežģī-
to dzīves ceļu un atšķirtību no dzim-
tenes, bija vitāla un daudzveidīgām 
interesēm apveltīta personība. Savas 
dzīves laikā paspējis apgūt skatu-
ves telpas un dekorāciju gleznošanas 
prasmi, darinājis kostīmu skices ļoti 
atšķirīgiem laikmetiem un tipāžiem, 
gleznojis, zīmējis, eksperimentējis ar 
formu, veidojis, fotografējis, arī labi 
pārzinājis 20. gadsimta literatūru un 
latviešu klasiķus, atdzejojis un pats 
pierakstījis savas domas dzejas formā, 
izgudrojis dažādas tehniskas ierīces 
(viņam ir vairāki Vācijas periodā iegū-
ti sertifikāti).

Osvalds Rožkalns ir vidzemnieks, 
dzimis Smiltenē, un liela daļa viņa 
radošās dzīves bija saistīta ar teātri: 
gan strādājot par dekorāciju izpildī-
tāju Latvijas Operā (1931–1940), gan 
zīmējot Putlosas un Zedelgemas kara 
gūstekņu nometnēs (1944–1945), gan 
veidojot patstāvīgus ietērpus izrādēm 
Vircburgas pārvietoto personu no-
metnē (1946–1951) un vēlāk, strādā-
jot par Vircburgas teātra mākslinie-
ku (Mainfranken Theater Wurzburg, 
1962–1972).

Grāmatas autori, mākslas vēs-

turnieki Māris  Brancis un Ingrīda 
Burāne uz nosaukumu Trešā atgrie-
šanās raugās kā uz kārtas skaitli no-
teiktā ciklā, kurā mākslinieka dzīve 
un darbi nav šķirami. Osvalda Rožkal-
na pirmā atgriešanās dzimtenē notika 
1989. gadā, kad viņa pelnu urna tika 
apglabāta Rīgas Meža kapos. Otra – 
2013. gada februārī, kad Berga bazāra 
galerijā Arte, pateicoties audžumei-
tas Jutas Burhartes uzņēmībai, tika 
sarīkota neliela piemiņas izstāde, tā-
dējādi dodot Latvijas iedzīvotājiem 
un viesiem iespēju pirmo reizi redzēt 
mākslinieka darbu kopojumu atklā-
tībā. Trešā – plaša darbu ekspozīcija 
Ed. Smiļģa Teātra muzejā 2016. gada 
pavasarī. Jaunā izstāde Dialogi Val-
mierā galerijā Laipa, kuru atklās 
14. oktobrī, arī ir trešā atgriešanās, 
jo tā ir gleznotāja un scenogrāfa tre-
šā personālizstāde. Savas dzīves laikā 
mākslinieks nesarīkoja nevienu solo 
skati.

Jaunā izstāde Dialogi un grāmata 
Trešā atgriešanās ļaus visiem ska-
tītājiem, lasītājiem ar prātu un sirdi 
uztvert, saprast, līdzi dzīvot Osvalda 
Rožkalna piezīmju grāmatiņas Švein-
furtē 1950. gada 16. marta ierakstam: 
„Mākslas darbs var būt skaists arī bez 
skaista satura – renesanses nozīmē.“

Grāmatu no 14. oktobra meklē-
jiet grāmatu un kultūrpreču mājā Ni-

cePlace Mansards Kr. Barona ielā 21a 
(pagalmā), kā arī Latvijas grāmatnī-
cās, un par draudzīgāku cenu www.
apgadsmansards.lv.

Grāmatas atvēršana un izstādes at-
klāšana Valmierā 14. oktobrī, galerijā 
Laipa, Stacijas ielā 37. Grāmatas at-
vēršanas pasākums Rīgā, 17. oktobrī, 
Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7.

Apgāds „Mansards“

„Trešā atgriešanās“ 
Grāmata par mākslinieku Osvaldu Rožkalnu

Grāmatas „Trešā atgriešanās“ vāks.

Osvalda Rožkalnas gleznas.
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Nez’ kāpēc prātā nāk Krišjāņa Barona 
novēlējums:

 Man klintsakmeni neveļat,
 Man pieminekli neceļat;
 No latvju dainām tas jau celts,
 Un nerūsēs šis tautas zelts.
 Tas tā – ievadam.

Bet runa ir par Ināras Strungas grāmatu Secrets of a 
Waterloo Baker (Voterlū maiznieka noslēpumi), ko šā gada 
sākumā angļu valodā izdevusi MoshPit izdevniecība Ha-
zelbrukā (Hazelbrook, NSW); Lindas Makinalijas (McI-
nally) ilustrācijas, Anitas Apines-Hermanes un Oskara 
Štubja fotogrāfijas.

Katram Sidnejas latvietim, kas kādreiz ēdis Elmas 
igauņu saldskābmaizi, tūlīt saskrien siekalas mutē, šo 
vārdu dzirdot, un nāk atmiņā laiki, kad šo maizi varēja 
dabūt gandrīz katrā delikatešu bodē. Tie, kas apgrozījās 
Sidnejas Latviešu namā un sestdienas skolā, pazina arī 
tās cepēju – Pēteri Strungu, Ināras un vēl trīs ņipru mei-
teņu (kas visas mūsu acu priekšā uzauga un strādāja ir 
darbus, ir nedarbus) tēvu, un arī viņu māti un vecmāmi-
ņu.

Un tad kādu dienu igauņu maizes vairs nebija. Nebi-
ja arī Bērziņa ceptās Rīgas rupjmaizes, ne arī Kaņepju 
Dzintras mājās ceptās tik sātīgās maizes, jo cepēja bija 
aizbraukusi atpakaļ uz dzimteni, un vajadzēja pārtikt vai 
nu no Būrgena kukuļiem, pumperniķeļiem, ko ieveda no 
ārzemēm, pārslēgties uz balto švammes maizi vai kārt zo-
bus vadzī, ja tie no baltās maizes vēl nebija izkrituši un 
pazuduši.

Šis tad nu ir stāsts par Elmas beķerejas izcelsmi un tās 
likteni, bet ne tikai par to: šī ir arī Sidnejas Voterlū daļas 
un tās iedzīvotāju, bet nevien to – arī īsa latviešu tautas un 
Strungu ģimenes – vēsture.

Autore mūs ved pastaigā pa savas jaunības tekām Sid-
nejas pilsētas Voterlū rajonā ne tikai vietā, bet arī laikā. 
Viņai līdz izsekojam šī rajona pārvērtībām no purvaina 
apgabala, kur tomēr tecējuši kristāldzidri strautiņi, kas 
19. gs. sākumā vēl apgādājuši Sidneju ar ūdeni (kā Bal-
tezers – Rīgu), un kur dzīvojuši Eora tautas locekļi, cauri 
mazrūpniecībai (kā sveču lietuvēm, kurās taukus ieguva, 
vārot beigtus zirgus, ādas ģērētavām, vilnas mazgāšanas 
darbnīcām un diviem brūžiem, kas visi piezaņķēja skaid-
ros ūdens avotus, tā kā rajons kļuva pazīstams kā smirdošā 
priekšpilsēta); vēlākām lielu rūpnīcu filiālēm līdz tagadē-
jām tur redzamām daudzstāvu ēkām (starp kurām ir arī 
divi 30 stāvu torņi), kas paceļas starp bijušām amatnieku 
mājiņām, un ko apdzīvo gan mazturīgie, gan jauni, izglītoti 
ļaudis. Līdz ar to šis rajons atkal ir nācis modē.

Šai rajonā Lenton parādē (agrākā Schimmel ielā) 
1918. gadā dabīgās pārtikas firma (Natural Food Com-
pany) uzcēlusi maiznīcu, iebūvējot tanī četras tā sauktās 
skotu krāsnis, kurās maize izcepoties lieliski. 1952. gadā 
maiznīcu esot nopircis igaunis Eelma, kam Tallinā piede-
rējusi liela beķereja, un kas par meistarbeķeri izmācījies 
Rīgā. Viņš no kviešu maizes cepšanas pārgājis uz rudzu 

maizi.
Maiznīcas nākošais īpaš-

nieks, arī igaunis, Endels Klaas, 
1970. gadā aiziedams pensijā, uz-
ņēmumu pārdevis Pēterim Strun-
gam. Jaunais īpašnieks ar pirkumu 
krietni riskējis, jo tai laikā komisi-
ja, kas gādāja par iedzīvotāju ap-
mešanās iespējām (Housing Com-
mission), bija plānojusi rajonu, kur 
atradās maiznīca, nojaukt un tur 
uzcelt piemērotākas ēkas. Bet šais 
plānos iejaucās tā sauktie zaļie, kur 
lielu lomu spēlēja Būvstrādnieku 
Arodbiedrību Federācijas (Build-
ers Labourers’ Federation) Jaun-
dienvidvelsas nodaļa, kuru vadīja krietni sarkanais, biju-
šais katolis un komunistu partijas biedrs Džeks Mandijs 
(Jack Munday), un uzlika savu ķepu (green bans) visiem 
vēsturiski svarīgu rajonu pārbūvēšanas plāniem nevien Vo-
terlū, bet arī citās Sidnejas daļās, liedzot saviem arodbied-
rībniekiem piedalīties jebkādā nojaukšanā vai būvdarbos. 
(Plašs darba lauks viņam būtu atvēries diezgan nesenajā 
Beidžingas veco rajonu modernizēšanas akcijā.)

Un tā nu, pateicoties viņam, Pēteris Strungs savu 
maizi varēja turpināt cept vēl 20 gadus par prieku tās 
ēdājiem.

Stāstot par darbību maiznīcā, autore ir pa daļai balstī-
jusies uz sava svaiņa bakalaura darbu, lietojusi viņa dēla 
fotogrāfijas, sava tēva stāstus un, domājams, arī rakstījusi 
no pašas pieredzes. Stāsts ir ļoti interesants un precīzi uz-
rakstīts. Ja kāds grib uzzināt ko vairāk, lai ķeras pie lasīša-
nas pats. Arī par to, kāds bija beķera noslēpums. Grāmatu 
var iegādāties Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīcā, pie-
prasot autorei uz epasta adresi: jimmyinara@bigpond.com, 
vai kādā no interneta grāmatu tirgotavām.

Tā kā grāmata ir rakstīta angļu valodā, tā ir pieejama kā 
austrāliešiem, tā arī mūsu jaunajai paaudzei, kas gadu gaitā 
vai nu ir aizmirsusi savu tēvu valodu, vai kam vecāki nav 
vīžojuši to iemācīt. Šīm lasītāju kategorijām ļoti noderīga 
arī ir grāmatas daļa par Latvijas vēsturi un Strungu ģime-
nes bēgļu gaitām.

Ja būtu grāmatas versija latviešu valodā, ko, esmu pār-
liecināta, autore varētu uzrakstīt pati, tā varētu atrast lasī-
tāju pulku arī Latvijā, jo tā rādītu, ka citās zemēs bagātība 
vis neaug uz kokiem, kā varbūt pirmā brīdī izskatās, bet ka 
panākumus var gūt ar pacietību un darba mīlestību.

Beidzot – atgriežoties pie virsraksta – Pēteris Strungs 
pieminekli ir uzcēlis sev un mūsu senču maizei pats ar savu 
darbu, bet viņa meita ir tanī iekalusi tekstu, ieliekot to pla-
šākā vidē un laikā, arī mūsu tautas likteņstāstā. Vēlu, lai 
viņš vēl daudzus gadus varētu baudīt pelnīto atpūtu savas 
plašās ģimenes lokā, palaikam apmeklējot sarīkojumus 
Latviešu namā!

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“

Piemineklis no maizes vai piemineklis maizei?
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Eslingenas Dziesmu svētku 70. jubileja 2017.g.
Cels Latviešu Kopības Vācijā atpazīstamību

Vācijas latvieši Lat-
vijas simtgadi ieskandi-
nās Eslingenā nākošajā 
gadā no 15.  –  18.  jūni-
jam,  atgādinot par tur 
jau 1947. gadā notikuša-
jiem Dziesmu svētkiem. 
Latviešu Kopības Vācijā 

(LKV) ir pat divus gadus vecāka!
Jau dienu pēc LKV Padomes 

gadskārtējās sēdes, kas sanāca svētdien, 
2016. gada 25. septembrī Latviešu Cen-
trā Minsterē (LCM), LKV Padomes 
priekšsēdis un Eiropas Latviešu Apvienī-
bas prezidija priekšsēdis Kristaps Gra-
sis rakstīja: „Gribu vēlreiz pateikties par 
ļoti produktīvo, konstruktīvo sēdi vakar-
dien. Paldies visiem par līdzdarbību!“

Sapulcē piedalījās 8 Padomes locek-
ļi: Kristaps Grasis, Nīls Ebdens (valdes 
priekšsēdis), Aija Ebdene, Inese El Ta-
vila (valde, kultūra), Zuze Krēsliņa-Si-
la (Padomes vicepriekšsēde), Jānis Liel-
bārdis  (valde), Zane  Priede  (kasiere), 
Dr. Andris Zemītis (revīzija). Citu pie-
nākumu dēļ sēdē pietrūka Arnis Drille 
(valdes vicepriekšsēdis) un Laima Ur-
dze (revīzija), arī Dr. Jānis Vilciņš.

Nīls Ebdens ziņoja par iepriekšējo 
12 mēnešu valdes darbību: piedalīšanās 
ELA un laikraksta Brīvā Latvija izde-
vēju kopas sapulcēs; tikšanās ar jaun-
dibināto Vācijas latviešu biedrību vadī-
bām Frankfurtē, Štutgartē un Minhenē. 
LKV finansiāli ir atbalstījusi dažādus 
biedrību sarīkojumus. Kopā ar LCM 
un Baltiešu Kristīgās apvienības Anna-
bergas nama vadību LKV ir gandarīti 
par Latvijas Kultūras ministres Daces 
Melbārdes  viesošanos Minsterē (līdz 
1998. g. MLĢ, internāts; LKV arhīvs, 

bibliotēka, Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas 
Mauriņas piemiņas telpas). Tagad tau-
tas deju u.c. interešu, kora, draudzes 
mājvieta. Ministre Jāņus svinēja Anna-
bergā, Bonnā, ar tautiešiem no Vācijas 
un kaimiņvalstīm. Melbārde Jāņu dienā 
devās tautas tērpā pa Frankfurtes ielām 
starptautiskā kultūru parādē un tikās ar 
Frankfurtes un apkaimes latviešiem.

Pateicoties LCM vadībai, LKV bib-
liotēkas remonta darbi pēc 2014. gada 
vasaras lietavām virzījušies uz priekšu. 
LKV bija atvēlējusi 10 000,– EUR. Bib-
liotēkas divos stāvos ieklāta jauna tepiķa 
grīda. Grāmatas daļēji ievietotas atpakaļ 
plauktos: to kārtošana turpināsies. Bib-
liotēkā strādā LKV darbinieks, biju-
šais MLĢ absolvents Ovens Sneiders. 

Darbs pagaidām paredzēts diviem ga-
diem. Sneiders klātesošos informēja par 
darba veidu un ne vēl pilnībā pārskatā-
mo apjomu. MLĢ bibliotēkā skolas lai-
kā glabājās ap 20 000 grāmatu. Padomes 
sēdes dalībnieki apskatīja LKV kulturā-
lo vērtību izvietojumu LCM telpās.

Latvijas vēstniecības Berlīnē mo-
bilā pasu darbstacija ieradīsies Frank-
furtē 5.  novembrī Valsts svētkus at-
zīmes 18. novembrī Frankurtē, dienu 
vēlāk Minsterē. Abās pilsētās uzstāsies 
ansamblis Austrumkalns no Londonas.

Par LKV atbalstīto darbu, ELAs 
nākotnes iecerēm u.c. sapulcē spriesto 
turpinājumā novembrī.

Aija Ebdene
Laikrakstam „Latvietis“

Latviesu Kopības Vācijā (LKV) padomes 2016. g. kārtējā sēdē piedalījās 8 pado-
mes locekli un LKV bibliotēkas darbinieks Ovens Sneiders. Pirmā rindā no krei-
sās: Aija Ebdene (Riga/Minstere),  Dr. Andris Zemītis (Hamburga), Inese El Tavila 
(Minstere), Zane Priede (Bonna), Zuze Krēsliņa-Sila, O. Sneiders (abi  Minstere), 
Nils Ebdens (Lindene), Kristaps Grasis (Bonna), Jānis Lielbārdis (Stuttgarte).

Redz, kā laiki mainās!
Jancis par pagātni un tagadni

Pagātne ir pagājusi, 
un to vairs grozīt nevar. 
Nākotne vēl nav pienā-
kusi, un par to mums nav 
nekāda teikšana. Paliek 
tikai tagadne, kad varam 
kaut ko nolemt, kaut ko 

izdarīt, kaut ko salaist dēlī. Es esmu 
speciālists uz to pēdējo, bet šodien tā 
sagadījās, ka sāku tīri nopietni domāt 
un nācu pie slēdziena, ka pagātne bija 
pieņemama, tagadne ir štruntīga un 
par nākotni nav ko runāt, jo mēs nezi-
nām, vai mums tāda vispār būs vai ne...

Kāpēc pagātne pieņemama? To 
skaidri pasaka visiem zināmās dzies-
mas vārdi.

Man bij’ reiz vīna koks ar astoņ-
padsmit zariem... un Man bij’ reiz 
meitene ar astoņpadsmit gadiem... Te 
nekāds paskaidrojums nav vajadzīgs. 
Ja lasītājam/lasītājai ir bijusi jaunība, 

ja viņš/viņa ir normāls/normāla, tad 
viņš/viņa gan zinās, par ko iet runa.

Nākotne ir Dieva rokās, un varam 
būt pateicīgi, ka tas tā ir.

Tad nu paliek tā tagadne, un jūs 
droši vien brīnīsieties, ka es saku št-
runtīga, kas tad man var būt ko cem-
mēties, ja dzīvoju Aprūpes namā un 
tieku no galvas līdz kājām aprūpēts? 
Lieta tāda, ka es nesūdzos par aprū-
pi, – es sūdzos par tagadni. Kas tad 
no viņas ir? Vīna koka sula vairs neiet 
pie sirds, – to drīzāk gribās saukt par 
žurgu. Astoņpadsmit gadīgās ir noteto-
vētas no galvas līdz kāju galiem. Riņķi 
savērti ne tikai ausīs, bet arī uzacīs, acu 
plakstiņos, degunā, lūpās un mēlē. Tā-
das mūsu dienās pat cirkā neņemtu pre-
tim. Jūs varbūt teiksiet – Ko tu tur mul-
di par astoņpadsmitgadniecēm? Pašam 
jau smiltis birst... šis vēl skatās uz as-
toņpadsmit... Es tādas piezīmes neņe-

mu vērā, jo zinu, ka smiltis vēl nebirst, 
tādēļ varu skatīties cik gribu. Diemžēl 
tikai skatīties... Bet tāda ir dzīve.

Tā vien liekas, ka esmu pārprasts; 
tas man šinīs dienās bieži gadās. Es 
šeit nerunāju par kaut kādu interesi 
nodibināt sakarus ar pretējo dzimu-
mu. Es mēģinu jūs apgaismot, kāpēc 
tagadne ir štruntīga. Nu labi, var jau 
runāt arī par puikām. Tie klaiņo apkārt 
ar nazi vienā rokā un cirvi otrā. Ka-
batas pilnas ar pulverīšiem un kaņe-
pītēm, lai varētu dzīvot vienā mākonī. 
Kad pienāk gadi, kad valdība sāk mak-
sāt DOLI* – tad ir naudas pietiekoši, 
lai pulverīšus sāktu noskalot uz leju ar 
alkoholu, un tad sākt trakot... Par dar-
bu viņi negrib dzirdēt, un neviens jau 
tādus darbā arī neņemtu.

Kad nu šitādi puiši un meitas saiet 
 

Turpinājums 11. lpp.
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Latviskās izglītības 
veicināšanas kooperatīva 
sabiedrības, populārā va-
lodā Dzintari un saīsinā-
ti – LIVKS informatīva 
sapulce notika sestdien, 
2016. gada 15.  oktobrī 
Adelaides Latviešu bied-

rības namā, 34 Rose Terrace, Wayville.
Pirms sapulces atklāšanas varēja 

saņemt informācijas bukletu, kā arī 
sapulces darba kārtu.

LIVKS valdes priekšsēdis  Dā-
vids  Dārziņš atklāja sapulci un sīki 
un detalizēti paskaidroja šīs organi-
zācijas daudzos aspektus, piemēram, 
par finansēm un nodokļu maksātāja 
statusu, par pārvaldes orgānu, par at-
balstu Anna Ziedares Vasaras Vidus-
skolai (AZVV), par LIVKS nometnes 
izdošanu un izīrēšanas kārtību, par 
vajadzīgiem un iecerētiem remontiem 
nākotnē un par LIVKS paju situāciju.

LIVKS valdē strādā Dāvids Dār-
ziņš,  Zinta Ozoliņa, Kārlis  Rolavs, 
Andra  Rone,  Ilze  Švarca,  Andris 
Švolmanis,  Mirdza  Zvaigzne. Dā-
vids Dārziņš ir strādājis valdē kopš 
1997. gada, un viņš piesaka savu at-
lūgšanos ar nākošo pilnsapulci. Mir-
dza Zvaigzne ir strādājusi valdē kopš 
1991. gada un ir atlūgusies no tālāka 
darba. Viņai kā pateicības izteiksmi 
pasniedza veselu klēpi pavasara ziedu, 
un sapulces dalībnieki ilgi aplaudēja 
viņai par lielo devumu.

Atklājās, ka AZVV budžets rīkot 
populāro jauniešu Vasaras vidussko-
lu katru gadu pārsniedz $ 40 000, lai 
piepildītu skolnieku ieceres un prasī-
bas. Tagadējā vadītāja Lilita Daenke 
piekrita, ka AZVV trīs nedēļu kurss 
izmaksā apmēram $ 45 000. LAAJ 
Kultūras fonds maksā skolai $ 10 000 
un LIVKS to papildina ar $ 8 000 un 
vēl ar sešām stipendijām bērniem no 
maznodrošinātām ģimenēm, kas to-
mēr gribētu mācīties AZVV.

Priekšsēdis izteicās, ka citas, pa-
treiz turīgās latviešu organizācijas, 
kam ir nekustamie īpašumi un nauda 
bankā, varētu dot vismaz 1% no sa-
viem naudas krājumiem, lai atbalstītu 
AZVV katru gadu. Viņš lūdza orga-
nizācijas padomāt par savu devumu 
latvietībai. Dāvids Dārziņš teica, ka 

AZVV kā nekā ir mūsu visu Austrāli-
jas latviešu sabiedrības nākotne, un jo 
grūti būs sludināt, ka esam latvieši, bet 
nezinām latviešu valodu.

Priekšsēdis, jurists Dāvids Dār-
ziņš precīzi izskaidroja LIVKS situā-
ciju sakarā ar ieredzēto atbrīvošanu 
no nodokļu maksāšanas un teica, ka 
tas ir komplicēts un ne vienmēr viegli 
saprotams lauks, un ka LIVKS valdei 
ir jāuzņemas rīkoties tādos veidos, lai 
šo privilēģiju paturētu. Tāpat viņš iz-
skaidroja nometnes pārvaldnieku dar-
ba noteikumus, specifiski, ka dēļ tā, ka 
pārvaldnieki nav darbinieki, bet gan 
pakalpojuma sniedzēji, LIVKS finan-
šu pārskatos nav vajadzības uzkrāt vai 
citādi uzrādīt pārvaldnieku neizmak-
sātas pensijas, veselības atmaksas, u.c. 
maksas.

LIVKS ir jārūpējas par centra 
uzturēšanu – jātaisa remontus (viens 
iesākts, ko paskaidroja bija, ka lielās 
centra celtnes notekas remonts maksās 
$ 6 000), jāuztur ierīces, jāmaksā no-
devas pilsētai un pavalstij, par elektrī-
bu u.c. Dāvids Dārziņš paskaidroja par 
darbiem, kas ieskaita vairāku rīcības 
plānu sagatavošanu un realizēšanu, un 
pateicās LIVKS valdes loceklim Kār-
lim Rolavam un viņa kolēģim Kalvim 
Jaunalksnim par šo iesākto darbu.

Uz jautājumu par nometnes rosī-
bu, priekšsēdis atbildēja, ka Dzintaros 
notiek ap 55 nometnes katru gadu, kas 
aizņem vairāk nekā 200 dienu. Nolik-

tā likme, ko LIVKS prasa nometnes 
lietotājiem (izņemot AZVV), ir tāda, 
ko tirgus nes un nevar uzlikt papildus 
maksu. Ir jāturpina mēģināt atrast vēr-
tīgus un kvalitatīvus klientus.

Priekšsēdis paziņoja, ka Lilita Da-
enke ir uzņēmusies ļoti svarīgo darbu, 
ko iepriekš veica Mirdza Zvaigzne, tas 
ir, nometnes īrēt gribētāju pierakstīša-
nu un palikšanas izkārtošanu. Paldies 
par šo darbu, kas jau ir iesākts!

Tāpat priekšsēdis paziņoja, ka 
Zinta Ozoliņa turpina, kopš šī gada 
jūnija, sakārtot LIVKS paju reģistru 
un ka turpinās darīt šo svarīgo darbu. 
LIVKS ir saistības pret paju īpašnie-
kiem, kas patreiz izrādās vairāk nega-
tīvas nekā pozitīvas, proti, ja kādu paju 
ir jādzēš, tad naudu, ko LIVKS biedrs 
ziedoja, iegādāties paju (galvenokārt 
pirms 25 gadiem; $100 par katru paju), 
varētu vajadzēt atmaksāt, un ja LIV-
KS biedrs nav atrodams, tad šis nau-
das maksājamas Austrālijas valdībai 
kā pazudušo un bezīpašnieka naudu. 
Tādēļ Dāvids Dārziņš aicināja LIVKS 
biedriem atsaukties uz Zinta Ozoliņas 
lūgumiem un jautājumiem par LIVKS 
biedriem, kuru kontaktinformācija ir 
novecojusi vai nav pareiza, un kon-
takts ar LIVKS biedru ir pārtrūcis.

Noslēgumā Bruno  Krūmiņš sa-
pulces vārdā izteica pateicību Dāvi-
dam Dārziņam par viņa lielo darbu.

Dace Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Dzintaru“ informatīvā sapulce
Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīva sabiedrības (LIVKS) sapulce

Ilggadējā LIVKS darbiniece Mirdze Zvaigzne (ar ziediem) kopā ar Lilitu Da-
enke, kura ir LIVKS valdes kandidāte, un patreiz ir atbildīga par latviešu no-
metnes „Dzintari“ izdošanas kārtību.
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kopā, tad variet iedomāties, kādi tur 
bērni iznāks. Ko lietas labā dara valdī-
ba? Nekā! Politiķiem jādomā, kā notu-
rēties savos sēdekļos, nevis par tautas 
labklājību. Un tā tā šodienas dzīvīte 
rit uz priekšu. Štruntīga – ir par daudz 
maigs vārdiņš, bet es pēc dabas esmu 
ļoti labsirdīgs, tādēļ tos rupjos vārdus, 

kas īstenībā būtu jāsaka, nemaz nepie-
minēšu.

Ja nu jūs esat iepriekšējo divi reizes 
pārlasījuši, un jums ir palicis tīri šau-
šalīgi ap sirdi, tad sapakojiet mantiņas 
un nāciet dzīvot uz Latviešu Ciemu. 
Te ir mierīga un droša dzīve. Neviens 
jums riņķus degunā neliks, un naži te 
tik neasi, ka desu nevar pārgriezt – no 
nažiem vairs nebūs jābaidās. Visas tās 
labās lietas, kas šeit ir un kas notiek, 

jau nevar tā uzreizi aprakstīt.
Ziniet ko? Mēs te Ciemā svinam 

MELBOURNE CUP dienu; – atbrau-
ciet un pie reizes nopērciet arī vienu 
mājiņu, lai nākamgad nav tik tālu jā-
braukā!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

* angliski „dole“ – bezdarbnieku pa-
balsts

Redz, kā laiki mainās!
Turpinājums no 10. lpp.
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2016. gada 5. au-
gusts, un tikšanās šodien 
man sarunāta ar vienu 
trimdas bērnu bērnu – 
Andri Gobiņu. Viņš ir 
dēls mana klases biedra 
Gunta Gobiņa brālim 
Ojāram Gobiņam, kurš 

bija dzimis 1935. gadā. Viņa māmiņa 
Maija Gobiņa-Sinka ir dzimusi tikai 
1939. gadā, un tas Andra vecākus uz-
rāda par diezgan maziem bēbīšiem 
mūsu trimdas gadu sākumā. Andris 
atnāk pie manis ar mazmazītiņu noka-
vēšanos, bet par to viņa rokās ir bur-
vīgs dāliju pušķītis, kas izraibināts ar 
dzeltenu jāņuzāļu ziediņiem līdzīgām 
smalkām puķītēm. Ielieku to vāzītē, un 
tūlīt ķeramies pie darba.

Kad esmu Andrim paskaidrojusi, 
ko un kāpēc no viņa gribu, viņš sāk arī 
stāstīt.

Es esmu Andris Gobiņš; dzimis un 
audzis toreizējā trimdas latviešu kultū-
ras centrā – Minsterē. Var jau teikt, ka 
tas bija visas pasaules latviešu kultūras 
centrs, jo tur bija latviešu skolas, tur 
bija laikraksta Brīvā Latvija redakcija, 
tur bija arhīvs, Jaunsudrabiņa muzejs, 
liela bibliotēka, daudzi kultūras un sa-
biedriskie darbinieki tieši Minsterē, un 
ne par velti maniem vecākiem – Maijai 
un Ojāram Gobiņiem bija svarīgi, ka 
mēs, toreiz 4 bērni, visi uzaugām lat-
viskā garā. Maniem vecākiem bija sva-
rīgi, ka bērniem ir iespēja uzaugt lat-
viskā vidē, iegūt latviskumu, izglītību 
latviešu valodā un latvisko izglītību.

Pirmo skolu gan izgāju pie vācie-
šiem, jo latviešu skola bija tikai ģim-
nāzija. Savā ziņā mums bija iespēja 
baudīt Latvijas neatkarības cīņas, var-
būt nedaudz arī piedalīties kā skolnie-
kam, rīkojot demonstrācijas, piketus, 
sadarbību ar lietuviešu un mazliet arī 
ar igauņu ģimnāziju, jo bijām skolēnu 
pašpārvaldē. Man ļoti gribējās tūlīt 
pēc skolas pārcelties uz Latviju, bet 
vecāki man ieteica studijas vēl pabeigt 
Vācijā, ko es arī darīju.

Tāpēc jau no 2000. gada esmu pil-
nībā Latvijā. Esmu precējies, man ir 
burvīga sieva Astrīda un dēls Indriķis, 
kuram tagad ir 5 ar pusi gadiņi. Es dar-
bojos un vadu Latvijā biedrību Eiro-
pas Kustība Latvijā, kura nodarbojās 
ar Eiropas tematikām. Šīs biedrības 
ietvaros cenšamies veicināt sabiedrī-
bas līdzdalību lēmumu pieņemšanā, 
kas savukārt nozīmē to, ka politiķis 
nevis pats vai ierēdnis izdomā, kas 
sabiedrībai būtu vajadzīgs, un pirms 
kāda lēmuma pieņemšanas sarunājas 
ar ekspertiem un sabiedrību. Pēc da-
žādu viedokļu uzklausīšanas, pieņem 
lēmumus, kas vairāk atbilst Latvijas 
sabiedrības interesēm.

Mēs lielā mērā skatāmies tieši uz 
Eiropas jautājumiem, jo ir skaidrs, ka 

ļoti daudz jautājumu netiek skatīti ti-
kai nacionālā līmenī, bet sadarbībā ar 
igauņiem, lietuviešiem un citām Eiro-
pas valstīm. No Biedrības puses cen-
šamies atbalstīt sabiedrības interesēm 
atbilstošu lēmumu pieņemšanu.

Pēdējos gadus īpaši aktīvi un vēl 
nākamos trīs gadus uzmanību pievēr-
sīsim izglītības jautājumiem. Esam 
ļoti daudz braukājuši pa skolām, runā-
juši ar jauniešiem par to, kā viņi redz 
Latviju Eiropā, un kādu viņi vēlētos 
redzēt Latviju Eiropā. Esam runājuši 
par jauniešu iespējām. Izvēlējāmies 
lauku skolas, vakara skolas, aroda sko-
las un tādas, kur bieži vien mums tei-
ca, ka tur vēl neviens no Rīgas pat nav 
atbraucis, kur nu vēl runājis un nopiet-
ni arī uzklausījis jauniešu viedokļus 
par dažādiem jautājumiem.

Rezultātā mēs sapratām, ka ir ār-
kārtīgi liela nepieciešamība uzklausīt 
un diskutēt ar jauniešiem par Eiropas 
jautājumiem, jo tas ļoti vajadzīgā vei-
dā papildina katra jaunieša piederību 
savai pilsētai un savai valstij vienlai-
kus. Ļoti daudz jauniešu zina par to, 
ka var braukt uz Īriju sēnes griezt vai 
zemenes lasīt, tādā lēnā maz kvalificē-
tā darbā, bet to, ka var ar gudru ziņu 
arī Latvijā piesaistīt Eiropas līdzekļus 
un sākt savu uzņēmēja darbību vai arī 
dažus mēnešus pamācīties kādā labā 
Eiropas augstskolā un tad ar šīm zinā-
šanām strādāt Latvijā, par to ļoti dau-
dzi nezina neko.

Diezgan bieži jauniešos un sabied-
rībā ir pārliecība, ka tie latvieši, kas vai-
rākus gadus pavadījuši kādā citā valstī, 
Latvijai ir zuduši, tomēr tas tā nav, jo 
nav svarīgi, kur tu dzīvo, bet svarīgi ir 
tas, ko tu domā un kā tu jūties. Tu vari 
dzīvot pašā Rīgas centrā, un tomēr sir-
dī un domās Latvija tev ir vienaldzīga, 
bet tu vari dzīvot un strādāt nezin kādā 
pasaules malā un ar savām domām un 
darbiem darīt ļoti svētīgu darbu savai 
valstij un savas valsts sabiedrības labā. 
Tātad arī šie jautājumi bieži vēl tagad 
tiek risināti stereotipiski.

Problēma ir arī tā, ka cilvēki daudz 
skatās Krievijas televīziju, kur infor-
mācija ir melīga, nepareiza un tenden-
cioza, tā tomēr ieperinās cilvēku prā-
tos, lai gan neuzticība pret Maskavas 
medijiem ir vienmēr, un tie ir ar labi 
slēptu Putina ideoloģiju. Tādēļ mēs kā 
biedrība tagad nākamajos 3 gados vē-
lamies pastiprinātu uzmanību pievērst 
šiem identitātes trūkumiem un cen-
sties sadarbībā ar līdzīgi domājošiem 
cilvēkiem veicināt pilsonisku aktīvu 
sabiedrības stāju, un lai cilvēki jūt, ka 
šī pilsēta, valsts un arī Eiropa un tās 
nākotne ir mūsu katra rokās. Mums 
katram ir jādara kaut kas, lai šis lielais 
vezums uz priekšu tiek un attīstās tādā 
virzienā, kā mēs to vēlamies.

Vēl varbūt pastāstīt par vienu nese-

no aizraušanos, kas man ir pēdējos trīs 
gadus. Esmu papildus šim Eiropas lī-
menim sācis darboties ļoti, ļoti vietējā 
līmenī. Situācija saistīta ar mana dēla 
Indriķa piedzimšanu un to, ka bērnam 
vajag daudz gulēt un gulēt ārā, svaiga 
gaisā ratiņos. To darot, mēs staigājam 
pa Lieliem kapiem. Tie ir kapi Rīgas 
centrā, kuros ir apglabāti Krišjānis 
Barons, Krišjānis Valdemārs, Andrejs 
Pumpurs, Jāzeps Grosvalds, nu prak-
tiski ārkārtīgi liela daļa no visievēro-
jamākajiem latviešiem, un daudz ie-
vērojamu baltvāciešu ģimenēm. Viena 
no tām ir Vērmaņu ģimene, kas Rīgai 
ziedoja Vērmanes dārzu.

Mums Lielo kapu tuvumā ir dzī-
voklītis, un ar bērnu mēs tur staigājām 
bieži. No sākuma mani uztrauca tas, ka 
tik nekopta ir vieta, kur mūsu dižajiem 
cilvēkiem piemiņa un pateicība šodie-
nas paaudzei tik ļoti pieklibo. Pēc kā-
diem diviem gadiem es domāju, cik tad 
ilgi tā darīšu. Ieraudzīju, ka uz Krišjā-
ņa Barona kapa zēla, ziedēja un auga 
pienenes. Es sapratu, ka šis ir cilvēks, 
kam es personīgi esmu ļoti pateicīgs 
par tautas dziesmu vākšanu. Es sapra-
tu, ka es ar viņu lepojos, un es sapratu, 
ka viņš nav pelnījis to, ka uz viņa kapa 
aug pienenes, un es sāku tās ravēt. Nā-
kamā nedēļā tur sastādīju puķītes, un 
vēl nākama nedēļā redzēju, ka vēl kāds 
ir blakus manējām iestādījis savējās.

Te bija sākusies rosība. Man radās 
izdevība iepazīties ar cilvēku, kas ir 
kolosāls skolotājs. Sigita Mālmane arī 
ar saviem mazbērniem bija staigājusi 
pa Lieliem kapiem un tāpat kā es sākusi 
kopt Barona kapu. Vēlāk mēs atradām 
valodnieka Kārļa Mīlenbaha kapa vie-
tu un sākām kopt arī to. Ar laiku šī lieta 
gāja plašumā, un viens tāds kā lūzuma 
punkts bija pagājuša gada Hospitāļu 
ielas svētku dienā tur gids vadīja eks-
kursiju pa Lielajiem kapiem. Ap 50 kai-
miņu, interesentu un draugu te staigāja, 
un pēc šīs tūres es prasīju, vai kādam 
no viņiem arī rūp šo kapu sakoptība. 
Atsaucība bija pilnīgi fantastiska, un 
mēs jau bijām padsmit cilvēku, kas bija 
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šanās, sākās apbalvošanas ceremonija 
ar prezidenta un žūrijas locekļu uzru-
nām. „Novēlu, lai jūsu saimniecības 
plaukst un zeļ, jo tikai tad varēs uz-
plaukt arī Latvija,“ ar šiem vārdiem 
prezidents sveica konkursa dalībnie-
kus. No pieteikuma runām sapratu, ka 
saimniecības nav mazas. To darbībā 
un izaugsmē ir iesaistīta visa ģime-
ne, un darbības lauks ir graudkopība, 
rapsis, zirņi, pupas un piparmētras 
vai zirgi, govis, aitas, vistas un truši. 
Apbalvojot finālistus, tika veltīts stāsts 
katrai saimniecībai ar žūrijas atmiņām 
no apmeklējuma laikiem, un kļuva 
skaidrs, ka tā ir izbraukājusi Latviju 

krustu šķērsu; finālisti no Krāslavas, 
Balvu, Ogres, Burtnieku un Jelgavas 
novada.

Pasākuma kulminācija bija triju 
speciālo balvu ieguvēju paziņošana: 
galveno balvu Skaistākā lauku saim-
niecība 2016 saņēma Baltinavas nova-
da, Apšovas saimniecības Amatnieki/
Riekstiņi īpašnieki Guntars  un  Jo-
lanta Bartkeviči; ģimenē top savs ag-
ronoms, jo 2000 ha apsaimniekošana 
prasa zināšanas. Īpašums atrodas pie 
pašas Krievijas robežas.

Titulu Ilgtspējīgākā saimniecī-
ba 2016 saņēma Sandras un Viestu-
ra Liepiņu saimniecība Kalndunduri 
Krimuldas novadā, pierādot to, ka var 
veiksmīgi saimniekot bez kredītiem.

Straumēnu gara mantinieki 2016 

balvu saņēma Sandras  un  Imanta 
Kristovsku saimniecība Zemturi Kul-
dīgas novadā.

Šo trīs speciālo balvu pasniegšanā 
piedalījās arī prezidents ar kundzi. Se-
koja fotografēšanās, kas nebija nemaz 
tik vienkārša – iedabūt visus kadrā 
un visus smuki smaidošus. Pasākuma 
laikā vairākkārt klātesošie tika ieprie-
cināti ar Rīgas Doma skolas jaukās 
meitenes Aleksandras  Špicbergas 
skaisto dziedājumu.

Tālāk viss noritēja bez preses klāt-
būtnes.

Gaidīsim nākošo gadu, ja zināt 
kādu čaklu ļaužu saimniecību, piesa-
kiet konkursam.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Cāļus skaita rudenī
Turpinājums no 1. lpp.

ar mieru mazliet vairāk kā tikai gudri 
runāt. Tagad jau otro gadu mēs esam 
sākuši regulāri tikties un veidot talkas.

Izrādījās, ka pagājušā gada rudeni 
Krišjānim Baronam apritēja 180. jubi-
leja. Viņa piemineklim bija apdrupu-
ši stūrīši, bet laimīgā kārtā viens no 
mūsu biedriem ir bruģētājs, mūrnieks 
un profesionāls restaurators. Kopā ar 
viņu mēs salabojām visus Barona pie-
minekļa izlauztos stūrus un sakopām 
viņa kapu. Mēs uztaisījām sabiedrisku 
akciju, un priecājāmies, ka mūs akcijai 
ir tik liela atsaucība. Beigu beigās ju-
bilejas vakarā tur bija iedegtas vairāk 
nekā 1000 svecīšu. Ar skaistu dziedā-
šanu un ar krāsainām svecītēm mums 
izdevās radīt mūsu cienījamam Baro-
na tēvam brīnišķīgu piemiņas brīdi.

Šogad bija izziņotas divas lielās 
talkas: vienu tradicionāli veido tikai 
vietējā draudze sadarbībā ar korporā-
cijām un ar vietējo policijas iecirkni. 
Mēs sasaucām vēl otru, lai varētu sa-
vākt vairāk konteinerus un vairāk mai-
su, ko Anta Lapsiņa no mūsu koman-
das pieteica abās Lielo kapu talkās. 
Mums sanāca vairāk nekā 100 cilvēku, 
kas atkal veselu dienu ar saviem grā-
bekļiem un lāpstām kā rūķīši ņēmās 
pa Lielajiem kapiem.

Starplaikā ar sociālā tīkla Facebo-
ok palīdzību esam apzinājuši un iesais-
tījuši šajā darbā vairāk nekā 300 cilvē-
ku, kas katrs savā veidā dara vairāk vai 
mazāk Lielo kapu sakopšanā. Daudzi 
ir uzņēmušies tādu kā krustmātes vai 
krusttēva lomu par vienu no kapiem. 
Piemēram viena Radio kora dziedātāja 
ir uzņēmusies gādību par komponista 
Nikolaja Alunāna kapu, kas ir lielās 
Alunānu ģimenes viens loceklis. Viens 
cits ir uzņēmies gādību par viena no 
lielāko ēģiptologu Šveinfurta kapiem. 
Tur ir apglabāti arī Rīgas dižie arhi-
tekti Felsko, Brokslavs un Haberlands, 
un arī par tiem kāds jau ir uzņēmies 
rūpi. Tie ir tie, kas ir veidojusi Rīgas 
Jūgendstilu. Vērmaņu ģimenes kapi, 

tur ir veseli trīs, un par tiem gādību 
ir uzņēmusies viena jauna meitene no 
Hospitāļu ielas. Cilvēki ir apņēmušies 
gādāt par to cilvēku kapiem, kas viņa 
ģimenei ir kaut kādā veida tuvāks.

Tas viss vēl ir tikai iesākumā, un 
darba ir vēl ārkārtīgi daudz. Bet ir 
prieks redzēt, ka darbs iet uz priekšu. 
Šogad mums talkas ir katru ceturtdie-
nas vakaru. Kad negribas, tad jau var 
arī neaiziet, bet diezgan daudz talci-
nieku ir katru reizi. Kādi 15 ir vien-
mēr, bet neskaidrība ir par to, kurš tad 
īsti Lielos kapos atbild un par kādiem 
jautājumiem. Anta Lapsiņa ik pa lai-
kam uzmin uz kājas Nilam Ušakovam, 
ka ir kādi četri galīgi nesakopti kapi 
un pieminekļi, par kuriem atbildīga ir 
tieši Rīgas dome, un, ka Rīgai par tiem 
atbildība būtu arī jāuzņemas.

Pati kapsēta pieder Evaņģēliski 
Luteriskai Baznīcai, kas šogad pa-
vasarī ar lielu smagu traktoru sāka 
braukt pāri kapiem un šķaidīt kapu 
pieminekļus – nu prātam pilnīgi ne-
aptverami. Viņiem ir pienākums savā 
īpašumā nopļaut zāli, un viņi to izda-
rīja tā kā padomju laikos, kad burtiski 
mērķtiecīgi centās iznīcināt šos kapus. 
Kaut kādas neapdomības dēļ pļaušana 
ar traktoru bija atstāta šī gada pavasa-
rim. Mums ir zināmas 200-300 gadu 
vecas kapu plāksnes, kas ir sašķaidītas 
lupatu lēveros, tāpēc, ka ar šo nezin 
cik tonnu smago traktoru tur ir pļauts, 
braukts vienkārši pāri visiem kapiem.

Arī šo rudeni bija plānots, patie-
sībā jau pagājušā pirmdienā bija atkal 
plānots atsākt pļaušanu un atkal ar 
traktoru. To, kā par laimi izdevās no-
vērst, tur cilvēki teica, ka viņi nebija 
padomājuši, ka braucot ar smagu trak-
toru pa kapiem, pieminekļiem varētu 
nodarīt kaitējumu.

Lai tādas lietas nenotiktu, ir vaja-
dzīgi moži cilvēki un tādēļ mēs esam 
iesaistījušies arvien vairāk tādos jau-
tājumos, kurš un kā un par ko atbild 
vai neatbild. Galvenā apziņa īstenībā 
ir tāda, ka par pļaušanu atbild īpašnie-
ce – Evaņģēliski Luteriskā baznīca. Iz-
ņemot nelielu daļu, kas ir Rīgas domes 

īpašums. Baznīca skaidro, ka par kapu 
vietām atbild attiecīgās ģimenes pēcte-
či vai sabiedrība kopumā. Diemžēl pēc-
teču ģimenes tikpat kā nav atrodamas.

Krišjāņa Baroka kapu kopt varētu 
būt Valsts vai Kultūras ministrijas at-
bildība. Baznīca saka, par to atbild Ba-
ronu ģimene, citi saka, ka ievērojamu 
personību kapi būtu jāaprūpē valstij. 
Vainu visi uzveļ viens otram, un neda-
ra neviens. Viens no mūsējiem atrada 
vēsturisku avīzes izdruku, kur Rīgas 
galva savulaik pie Krišjāņa Barona 
kapa bija svēti solījies, kamēr vien 
Rīga pastāvēs, Rīgas dome gādās par 
viņa kapa kopšanu. Mēs Ušakovam 
aizsūtījām šo izrakstu, diemžēl atbildi 
vēl neesam saņēmuši, bet mēs neesam 
tik viegli atšujami, un darīsim to atkal 
un atkal. Mēs viņu vēl pabakstīsim. 
Šobrīd to tīri brīvprātīgā kārtā dara 
cilvēki, entuziasti, bet teritorija ir liela, 
ievērojamo cilvēku skaits ir liels, tur ir 
vairāk nekā 300 ārkārtīgi ievērojamu 
cilvēku kapu vietas, kā brīvprātīgi to 
ir grūti pacelt.

Tā ir viena tāda nesena aizrau-
šanās, kurā aiziet vakari un nedēļas 
nogales, bet tas ir tāds sirds darbs, ko 
mēs uzskatām par pateicību vai dāva-
nu tiem cilvēkiem par kolosālo darbu, 
ko viņi savā laikā ir veikuši latviešu 
tautas labā. Tagad katram ir sava aiz-
raušanās tajā Lielo kapu draugu kopā. 
Citam patīk tīrīt senos pieminekļus no 
sūnas, cits ir speciālists uz to, ka var 
skaisti nofotografēt un rādīt sabiedrī-
bai, kas notiek. No Kuģniecības muze-
ja mums ir puisis, kas visu pieraksta, 
un tad pēta ģimeņu ciltsrakstus, mums 
ir publiciste, kas raksta par šīm ievēro-
jamām personībām. Aicinām jebkuru, 
kam ir interese, mums pievienoties, jo 
visiem kopā to darot, tas vairs neliekas 
kā darbs.

Piecus gadus es biju arī Latvijas 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvis Bri-
selē, precīzāk Eiropas ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas loceklis. Šī 
komiteja apvieno pilsonisko sabiedrī-
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Informācijas biroju darbībai un nacio-
nālpolitiskām aktivitātēm Latvijā Tre-
šās Atmodas periodā.

Plašāks apskats par PBLA darbību 
Latvijas neatkarības atjaunošanas uz-
devumā atrodams U. Gravas šovasar 
izdotajā autobiogrāfijā Tālumā, bet ne 
svešumā, bet par akcijām, kas tikušas 
īstenotas O. Pavlovska vadībā, plašāka 
informācija būs lasāma referātu krāju-
mā, ko plānots sagatavoties, balstoties 
uz PBLA 60. gadskārtas konferences 
referentu priekšlasījumiem.
PBLA devums Latvijas 
neatkarības atjaunošanā

Latvijas Trešās atmodas līderis, 
Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs 
Dainis  Īvāns savā konferences uzru-
nā raksturoja PBLA kā Latvijas valsts 
kontinuitātes garantu un kā simbolu, 
kas vedinājis uz pārliecību, ka Latvijas 
tauta var būt brīva. „Ja jūs nebūtu gri-
bējuši un ja jūs nebūtu panākuši, tad 
nebūtu nedz šīs „Amerikas Balss“, ne-
būtu okupācijas neatzīšanas fakta, ne-
būtu arī latviešu tautas organizācijas 
un gribas atjaunot savu neatkarību,“ 
sacīja D. Īvāns.

To, ka PBLA un Tautas Frontei 
pēc lielām sākotnējām grūtībām bija 
izdevies satikties un sadarboties, Tau-
tas frontes priekšsēdētājs novērtēja kā 
ārkārtīgi nozīmīgu notikumu arī Bal-
tijas kontekstā. „(Tolaik) Latvija bija 
vissliktākā situācijā – visvairāk sovje-
tizētā, visvairāk pārkrievotā, Baltijas 
kara apgabala štābs ar 200 000 mili-
tāro kontingentu. Viss vienās militā-
rajās bāzēs. Vidējā darbības rādiusa 
kodolraķetes. Dubulti čekistu ziņoša-

nas un spiegošanas tīkli, kas uzmanīja 
katru cilvēku. Un, ja mēs – trimda un 
Latvijas organizācija – nespētu rast 
kopīgu valodu, tad Atmoda varēja iz-
gāzties. Un ja būtu izgāzusies Atmoda 
Latvijā, tad brīva nebūtu ne Lietuva, 
ne arī Igaunija, vai arī mēs būtu kaut 
kādi satelīti kā Neatkarīgo Valstu Sa-
vienība,“ norādīja D. Īvāns.

Vērtējot tālāko sadarbību Latvijas 
atjaunotās neatkarības sākuma gados, 
kādreizējā PBLA priekšsēde Vaira 
Paegle  savā uzrunā sniedza rezervē-
tu novērtējumu par to, cik lielā mērā 
PBLA un trimdas sabiedrībai izdevies 
ietekmēt Latvijas politiskos procesus 
un politisko kultūru. „Daudz kas ir 
mainījies Latvijas 25 atjaunotās ne-
atkarības gados, taču, (mēs) neesam 
spējuši izmainīt tās politisko kultūru, 
kas ar savām 18 valdībām balstās uz 
savtīgām personīgām un partejiskām 
interesēm un kavē Latvijas ekono-
misko izrāvienu,“ sacīja V. Paegle. 
Raugoties nākotnē, V. Paegle uzskata, 
ka PBLA izaicinājums ir iejūgt to po-
litiskās ietekmes enerģiju, kas virmo 
plašajā Latvijas diasporā, ieskaitot 
parakstu vākšanas iespējas internetā, 
„lai iekustinātu politiskajā ledājā ie-
saldētās valsts pārvaldes strukturālās 
reformas, bez kurām Latvija nekad ne-
kļūs par sesto Ziemeļvalsti.“

PBLA loma nākotnē
Runājot par PBLA lomu nākotnē 

PBLA dalīborganizāciju skatījumā, 
Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 
priekšsēdis Pēteris  Blumbergs savā 
uzrunā iezīmēja ALA īpašo devumu 
PBLA, izceļot to, ka ASV politiskā 
kultūra veicinājusi politiski aktīvas 
latviešu kopienas izveidi ASV, no ku-
rienes nākuši tādi latviešu sabiedrības 
līderi, kā kādreizējie PBLA priekšsēži 
Uldis Grava un Oļģerts Pavlovskis un 
daudzi citi. P. Blumberga ieskatā, sva-
rīgi arī ir tas, ka amerikāņi, tajā skaitā 
Amerikas latvieši, spēj domāt lieli un 
nospraust augstus mērķus, kā piemēru 
minot, Latvijas uzņemšanu NATO. Ne 
nemazāk svarīga esot ASV iedzīvotā-
ju turība un ziedošanas kultūra, kā arī 
ASV loma kā brīvās pasaules līderim, 
kas var spēlēt nozīmīgu lomu Latvijas 
drošības aizstāvības labā. Raugoties 
nākotnē, P. Blumbergs uzskata, ka 
PBLA jāturpina būt aktīviem Latvijas 
interešu aizstāvības jomā, kā piemē-

ru minot, sankci-
ju lobēšanu pret 
Krieviju. Tāpat 
viņa ieskatā PBLA 
viens no svarīgiem 
uzdevumiem ir 
ietekmēt Latvijas 
politiku no ārpu-
ses, sniedzot skatu 
no malas. Tāpat 
P. Blumbergs ak-
centēja, ka PBLA 
esot iespēja nākt 
ar vērtīgām idejām 
attiecībā uz tās 

tēlu pasaulē. Vienlaikus organizācijai 
esot svarīgi sargāt savus līdzekļus, lai 
tā varētu turpināt darbību nākotnē.

Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde Kris-
tīne Saulīte uzsvēra, ka PBLA savos 
60 gados ir darījusi lielu lobija darbu, 
uzdrīkstoties gan savās mītnes zemēs, 
gan Latvijā runāt par lietām, par ku-
rām daudzi citi nerunā. „Mūsu loma 
(arī turpmāk) būs uzdrīkstēties runāt 
par lietām un jautājumiem, kurus citi 
varbūt neatļaujas cilāt dažādu iemeslu 
pēc,“ skaidroja K. Saulīte. Kā svarīgu 
punktu K. Saulīte izcēla to, ka PBLA 
nav politiska partija, bet pārstāv lat-
viešu organizācijas lielākajās pasaules 
valstīs. Jāatzīmē, ka LAAJ turpina 
aktīvi darboties latviskās izglītības un 
kultūras uzturēšanas jomā, bet šī gada 
29. – 30. decembrī pirmo reizi kopā ar 
PBLA un Latvijas Republikas Ārlietu 
ministriju rīkos pirmo Pasaules latvie-
šu ekonomikas un inovāciju forumu 
ārpus Latvijas ar fokusu uz Klusā oke-
āna un Āzijas reģionu.

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) 
priekšsēdis Kristaps Grasis kā priori-
tāros darbības virzienus gan ELA, gan 
PBLA darbībā izvirzīja latvisko izglī-
tību, kultūru un pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanu. Eiropas latviešu diaspora, 
K. Graša skaidrojumā, ir „ļoti strauji 
pieaugošs organisms ne tikai pēdējos 
15 gados, bet it sevišķi pēdējos desmit 
un, vēl vairāk, pēdējos piecos gados.“ 
ELA priekšsēdis vienlaikus centās at-
spēkot priekšstatu, ka Eiropas latviešu 
diasporu veido kaut kādi laimes mek-
lētāji, kas „skrējuši prom uz Īrijām 
strādāt sliktos darbos.“. „Mēs sen 
atrodamies daudzās Eiropas valstīs 
darba migrācijas procesā, kur cilvēki 
ir devušies, izmantojot iespējas, kādas 
Eiropas Savienība dod. Mēs runājam 
par daudziem augsti izglītotiem, pro-
fesionāliem cilvēkiem, kas ar visām 
ģimenēm pārcēlušies uz vienu vai otru 
valsti,“ sacīja K. Grasis, piebilstot, ka 
jaunajai diaspora saite ar Latviju ir lie-
la, arī ģeogrāfisku iemeslu dēļ. „PBLA, 
ja tā grib kādu nākotni, tad tai ir jāsa-
sniedz šo diasporu, kas ir lielāka nekā 
trimda jelkad ir bijusi, un neizskatās, 
ka tā kļūs mazāka.“ K. Grasis arī pie-
bilda, ka šai diasporai asimilācijas 
temps ir daudz ātrāks nekā trimdā jeb-
kad tas ir bijis. „Mums ko darīt ir diez-
gan, bet, ja mēs neiesim pie diasporas 
cilvēkiem, tad mēs viņiem arī neko ne-
nozīmēsim,“ piebilda K. Grasis.

Latviešu nacionālās apvienības 
Kanādā priekšsēdis Andris  Ķesteris 
piekrīt pārējiem PBLA dalīborganizā-
ciju priekšsēžiem, ka „PBLA kā jumta 
organizācija mums visiem ir nepiecie-
šama.“ A. Ķesteris uzsver, ka tuvākā 
nākotnē PBLA vajadzētu aktīvāk ie-
saistīties cīņā pret Krievijas dezin-
formāciju. Bet ilgtermiņā kā lielāko 
izaicinājumu izceļ jaunatnes un jau-
niebraucēju iesaisti diasporas latviešu 
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organizāciju dzīvē, no kuriem daudzi 
šobrīd neesot ieinteresēti sabiedrisko 
organizāciju dzīvē, un neinteresējoties 
arī par Latvijas politiku un ikdienas 
dzīvi.
Dažādas iespējas un 
vajadzības

Krievijas Latviešu kongresa 
priekšsēde Lauma  Vlasova atzīmē, 
ka KLK, kas šogad atzīmē 20 darbības 
gadus, jūtas kā bāra bērns, kas ir pa-
ņemts ģimenē. „20 gadus atpakaļ mēs 
organizējāmies un iekļāvāmies PBLA 
sastāvā uz pilnīgi citiem noteikumiem. 
Ja jebkura cita dalībvalsts, kas ir 
PBLA sastāvā, nes savu pienesumu, 
lai PBLA varētu pastāvēt un darīt tos 
darbus, kas visiem ir kopīgi, mēs esam 
ņēmēji. Līdz šai dienai mēs neko neva-
ram dot. Par PBLA nākotni, – ja PBLA 
nebūs, tad nākošā dienā mēs arī nebū-
sim. Jo, lai cik tas ir jocīgi, pa šiem 
20 gadiem mēs nevienam neesam va-
jadzīgi,“ skaidro L. Vlasova. 

Kā to atzīmē KLK priekšsēde, tie 
latvieši, kas dzīvo Krievijā, nedzīvo 
brīvā valstī, līdz ar to KLK dalība po-
litiskos jautājumos neesot iespējama. 
„Mēs nedomājam savādāk, bet mēs to 
nedrīkstam atļauties,“ piebilst L. Vla-
sova. Daudzu gadu garumā PBLA 
kopā ar ārzemju latviešu baznīcu ap-
maksājusi latviešu skolotāju darbu 
Krievijā, kā arī nodrošinājusi Krievi-

jas latviešiem iespēju piedalīties 3x3 
nometnēs, iegūt latvisko pieredzi fol-
klorā un svētku svinēšanā. Raugoties 
nākotnē, KLK priekšsēde novēl: „Lai 
zeļ un plaukst, jo tad mēs arī kaut kā 
nebūt vēl izdzīvosim!“

Dienvidamerikas un Karību Lat-
viešu apvienības priekšsēde Renāte 
Albrehta uzsver, ka PBLA dalīborga-
nizāciju paustais redzējums atspoguļo 
PBLA būtību. „Mēs visi esam latvieši, 
bet katrs savā mītnes zemē tomēr tik 
ļoti atšķirīgi, ar tik atšķirīgām vaja-
dzībām un iespējām, politisko situāci-
ju utt. Un, ja nebūtu PBLA, kurš gan 
cits mūs varētu pārstāvēt, pieklauvējot 
arī pie Latvijas valdības durvīm. Sa-
protams, ka lielākām organizācijām 
tas ir vieglāk, pārstāvot lielāku lat-
viešu kopienu, bet mazākām – šī ir 
mūsu balss. PBLA ir mūsu balss, un 
arī mūsu viedoklis var nokļūt tur, kur 
tam jānokļūst.“ skaidro R. Albrehta. 

Dienvidamerikas Latviešu apvienības 
aktivitātes bija jūtamas Latvijas ne-
atkarības gados, bet pēc neatkarības 
atjaunošanas noticis atslābums. Ar sē-
dekļa pārnešanu uz Brazīliju, uzņemti 
jauni apgriezieni un DAKLA darbībā 
jūtama otrā elpa. „Par nākotni runā-
jot, piekrītu, ka PBLA ir jābūt balsij 
arī tiem, kuri paši nevar vai kādu ie-
meslu dēļ nespēj uzrunāt, un jārūpējas 
par izglītību un kultūru. Ja mums ne-
būs šo projektu un nebūs PBLA atbal-
sta, ja mēs nespēsim ieinteresēt jaunos 
mācīties latviešu valodu, braukt uz 
Latviju, interesēties par vēsturi, kul-
tūru, būt aktīviem mūsu organizācijā, 
neskatoties uz to, ka Brazīlijā dzīvo 
tūkstošiem latviešu, tad mums nebūs 
nākotne, ja mums nebūs šī PBLA at-
balsta,“ skaidro R. Albrehta.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
1786. par pirmo Rīgas pilsētas galvu 
ievēl Lielās Ģildes vecāko Heinrihu 
Štrauhu.
1929. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aivars Saulītis.
1931. Latviešu brīvības cīnītājs Gu-
nārs Astra.
1940. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Valija Kroforde (Crawford).

23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida
1886. rakstnieks, aktieris Rutku Tēvs 
(īstajā vārdā Arveds Mihelsons).
1971. Latvijas futbolists Valentīns Lo-

baņovs.

24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Starptautiskā ANO diena
1943. rakstniece Margita Gūtmane.

25. oktobris
Beāte, Beatrise
1886. bīskaps, publicists, sabiedrisks 
darbinieks Jāzeps Rancāns.
1926. rakstnieks, dramaturgs Harijs 
Gulbis.

26. oktobris
Amanta, Amanda, Kaiva
1651. dibināts Jēkaba forts Sv. Andreja 

salā Gambijā (Hercoga Jēkaba vārdā).

27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
1901. rakstnieks, dzejnieks Aleksandrs 
Čaks (Aleksandrs Čadarainis).
1905. SLT aktrise Alma Saiva.
1946. ērģelnieks un pianists Tālivaldis 
Deksnis.

28. oktobris
Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
1696. Saksijas Morics (Moritz Graf von 
Sachsen), Kurzemes hercogs (1726.–
1728.), Francijas ģenerālmaršals.
1983. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, mūziķe Vēsma Upeniece.  ■
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bu – dažādu biedrību un organizāciju 
vadītājus no visām Eiropas valstīm, 
kuru uzdevums bija iziet cauri Ei-
ropas dokumentiem un pārbaudīt šo 
dokumentu atbilstību sabiedrības in-
teresēm. Tas bija piecu gadu ārkārtīgi 
interesants, vērtīgs darbs, kura ietva-
ros izdevās novērst daudzus absurdus, 

cīnīties un izcīnīt dažādas izmaiņas 
Eiropas dokumentos, par ko ierēdņi 
vai politiķi nebija padomājuši iepriekš. 
Tā man pagāja diena vai divas nedēļā, 
kuras bija jāpavada sanāksmēs Brise-
lē, pārējo laiku es biju Rīgā, turpināju 
vadīt savu organizāciju, kurā tad attie-
cīgi izdevās arī Eiropas līmenī veidot 
labāku politiku, kas vistiešākā veidā 
atbilst arī tam mērķim, kas ir manis 
vadītai biedrībai šeit Latvijā.

* * *
Mana saruna ar Andri izveidojās 

gara, jo gara, bet viņš tiešām ir trim-
das bērnu bērns, par kuru arī varētu 
uzrakstīt grāmatu vai divas, jo viņš 
visur iesaistās ar sirdi un dvēseli un 
dara vairākas lietas vienā laikā. Tādu 
mums nekad nebūtu par daudz.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni... (11)
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. oktobrī.
€1 = 1,42980 AUD
€1 = 0,89388 GBP

€1 = 1,52320 NZD
€1 = 1,09790 USD

Adelaidē
Sestdien, 22. okt., plkst. 14.00 DV namā 
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas 
vīru koris Daugava aicina piedalīties sa-
rīkojumā Kur Daugava plūst, tur dzies-
ma skan. Kuplo programmu izpildīs vīru 
koris, vanadžu ansamblis, viesi no Mel-
burnas, Pertas un solisti. Bufete darbo-
sies no plkst. 13.00; atspirdzinoši dzērieni 
no bāra. Būs loterija. Biļetes pie galdiem 
pērkamas sestdienās DV namā, no plkst. 
12.00 līdz 13.00. Tuvāka informācija pie 
Aivara Vēža 8278 1305 vai Jāņa Lindber-
ga 8278 3021. Maksa $15. Skolniekiem, 
vecāku pavadībā, ieeja bez maksas.
Svētdien, 23. okt., plkst. 93.00 Tāla-
vas mazajā zālē novuss.
Ceturtdien,  27.  okt., plkst. 
9.00 – 15.00 aicinām tautiešus uz ALB 
namu noklausīties jaunāko informāci-
ju pirmās palīdzības sniegšanā (angļu 
valodā). Kursu pārtraukumā pasniegs 
siltas pusdienas, kā arī no rīta un pēc-
pusdienā vieglas uzkodas. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 24. okt.
Sestdien,  29.  okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas Mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Sestdien,  29.  okt., plkst. 13.00 DV 
namā seriāla Likteņa līdumnieki seri-
āla epizode.
Sestdien, 29. okt., plkst. 13.30 Tālavas 
mazajā zālē Sabiedriskā kluba pilnsa-
pulce. Pirms pilnsapulces klubs gādās 
par uzkodām un atspirdzinājumiem!
Svētdien, 6. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 6. nov., plkst. 11.30 dievkal-
pojums – Visu svēto diena. Kapu svētki.

Brisbanē
Sestdien, 22. okt., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 23. okt., plkst. 11.00 Kapusvēt-
ki Mount Gravatt kapsētā. Lūdzam visus 
piedalīties – iesaistiet arī savus bērnus un 
mazbērnus! Ņemiet līdzi groziņus, at-
spirdzinājumus un kādu dārza krēslu vai 
segu, kur pasēdēt zālīte, un cerams arī 
saulītē. Ja līs, varēsim patverties pajumtē. 
Mēs esam apkopojuši pēc iespējas pilnu 
sarakstu un kapsētas plānu, kur norādī-
tas ap 60 mūsu tautiešu kapuvietas, un 
lūdzam jūs palīdzēt godināt arī tos, kam 
vairs nav piederīgo Brisbanē. Sapulcēsi-
mies pie kapsētas kapelas auto novietnē 
plkst. 11.00, kur varēsiet saņemt karo-
dziņus un norunāt, kuru dārza daļu jūs 
apstaigāsiet. Pēc tam sanāksim kopā pie-
minēt aizgājējus un dalīsimies atmiņās.

Kanberā
Sestdien,  22.  okt., plkst. 13.00 Dau-

gavas Vanadžu rīkots saiets Immanuel 
baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 30. okt., plkst. 10.30 Sv. Pē-
tera (austrāliešu) draudzes Reformā-
cijas svētku dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos ungāru izcel-
smes Sv. Pētera draudzes mācītājs Ga-
bor Szabo. Mūsu draudze aicināta uz 
šo interesanto dievkalpojumu.

Melburnā
Sestdien, 22. okt., plkst. 14.00 LEACS 
(Dzintaru) pilnsapulce Latviešu namā.
Piektdien, 28. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Otrdien, 1. nov., plkst. 13.00 Melbur-
nas Kausa diena Latviešu ciemā.
Sestdien,  5.  nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien,  6.  nov., plkst. 14.00 Kino 
klubiņš Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 23. okt., plkst. 11.00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums. Miru-
šo piemiņas diena. Tiek pieminēti ģi-
menes locekļi, kuri nav guldīti drau-
dzes kapsētās.
Sestdien, 29. okt., plkst. 10.00 Baznī-
cas Lielā talka. Ņemt līdzi darbarīkus.
Svētdien, 30. okt., plkst. 11.00 Ticības 
atjaunošanas dienas dievkalpojums. 
Reformācijas svētki 31. oktobrī.
Sestdien, 5. nov., plkst. 11.00 Kapsētu 
lielās talkas Foknera kapos. Ņemt līdzi 
darbarīkus.
Svētdien, 6. nov., plkst. 11.00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums Latvie-
šu ciemā. Tiek pieminēti ģimenes lo-
cekļi, kuri nav guldīti draudzes kapos.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Ceturtdien,  3.  nov., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  23.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 30. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 23. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 30. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  3.  nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Latvijā
Piektdien,  21.  oktobrī, plkst.16.00 
Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7, 
Rīgā Latvijas Okupācijas muzejs, atzī-
mējot Latvijas nacionālās pretestības 
kustības dalībnieka Gunāra Astras 
85. dzimšanas dienu, aicina uz priekš-
lasījumiem par memoriālā muzeja 
„Perma – 36“ aktualitātēm. Tur pagā-
jušā gadsimta 70. gadu pirmajā pusē 
un 80. gadu sākumā bija viena no Gu-
nāra Astras ieslodzījuma vietām.
Sestdien,  22.  okt., plkst. 13.00 Lat-
vijas Nacionālā bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks Gunāra Astras piemiņas 
koncertu. Mūsu brīvības cīnītājam 
Gunāram Astram 22. oktobrī būtu pie-
pildījusies 85. dzimšanas diena. Ieeja 
ir par brīvu. Būs īsas ievadrunas un 
tad koncertēs Latvijas Dziesmu svētku 
godalgotais koris Daugavas Vanadzes 
diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā.
Sestdien, 22. okt., plkst. 17.00 Latvi-
jas Nacionālās operas Beletāžas zālē 
notiks sezonas pirmais kamermūzikas 
koncerts Par nebeidzamību, kas veltīts 
vienam no 2016. gada jubilāriem – 
latviešu komponistam Romualdam 
Kalsonam (1936) viņa 80. dzimša-
nas dienā. Koncertā piedalīsies Ieva 
Parša (mecosoprāns), Herta Hansena 
(klavieres), Inga Sunepa (čells), Ligita 
Spūle (flauta) un Anrijs Pitens (klarne-
te). Koncertu vadīs Liene Jakovļeva.
Līdz 30. okt., Muzejā Rīgas Jūgendsti-
la centrs skatāma neparasta izstāde – 
Tērps kā mākslas darbs no jūgendstila 
līdz mūsdienām. Tajā apskatāmie dāmu 
tērpi uzskatāmi par masu modes antitē-
zi. Katrs no tiem ir gan mākslas darbs, 
gan arī apģērbs. To autori Irina fon Šli-
pe, modes nama Irina v. Schlippe Mo-
den dibinātāja, un viņas dēls, slavenais 
dizaineris un vairāku Eiropas teātru 
tērpu mākslinieks Andrejs fon Šlipe.
Piektdien, 4. nov., plkst. 19.00 Latvijas 
Radio bigbenda 50. dibināšanas gadam 
veltīts koncerts Rīgas Kongresu namā.
Līdz 20. nov. Cēsu Izstāžu namā (Pils 
laukumā 3) būs apskatāma latviešu 
tautas tērpiem un Dziesmu un deju 
svētku tradīcijai veltīta izstāde Latvis-
kās dvēseles raksti.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


