
Šogad latviešu le-
ģiona atceres diena 
16. martā noritēja mie-
rīgi zem zilas debess 
un visuredzošas spožas 
pavasara saules ar atce-

res dievkalpojumu Sv. Jāņa baznīcā, 
kur, kā vienmēr, nosvērti un izsvērti 
sanākušos uzrunāja mācītājs, vēstur-
nieks Guntis Kalme. Manuprāt, viņa 

sprediķi vajadzētu translēt Saeimā un 
Ministru kabinetā.

Baznīcā bija daudz ļaužu, un tiem 
gājienā vēl pievienojās daudzi ārā 
gaidošie pie Sv. Pētera baznīcas. Kā 
vienmēr gājienu sagaidīja un pavadī-
ja žurnālisti oranžās vestēs. Policisti, 
atbilstošā ekipējumā, ciešās rindās 
gar ielas malām. Ja tā padomā, tad šī 
iespējams ir vienīgā diena gadā, kad 

latvietis ar karogu rokās var justies 
absolūti drošs. Gājiena dalībnieku bija 
vairāk nekā citus gadus. Nonākot lau-
kumā pie Brīvības pieminekļa, nebija 
nekā... tikai aiz barjeras Bastejkalna 
pusē policisti aiznesa vienu krievu va-
lodā klaigājošu vīru.

Ļaudis ar ziediem gāja pa karo-

Tuvojās atkal kritušo 
leģionāru piemiņas diena. 
Galīgi apriebusies Putina 
Krievijas sagrozīto faktu 
propaganda par leģionā-
riem un latviešu fašistiem. 
Mūsu nelaime otrā pasau-

les karā bija, ka abas mums naidīgās 
varas iesauca latviešus savos militārajos 
spēkos, okupētajā Latvijā; – abas pret 
Ženēvas konvenciju, kas aizliedz iesaukt 
okupētas zemes iedzīvotājus okupantu 
armijā. Jāciena mums šādi iesauktie un 
kritušie latvieši. Kritušiem karā, ko Lat-
vijas valsts negribēja, un par varām, ku-
ras Latvijas neitralitāti nerespektēja. Bet 
apskatīsim tuvāk mūsu leģionāru likteni.

17. jūnijā 1940. g. Sarkanā armija, 
laužot 1920. g. augusta Rīgas miera 
līguma noteikumus, iesoļoja Latvijā. 
Latvijas neatkarība tika iznīcināta.

To viņa darīja kā Hitlera fašistu – 

nacionālsocialistu de facto sabiedro-
tais. Brāļošanās ar nacistisko Vāciju 
un tai sniegtā padomju palīdzība ir ne-
noliedzams fakts. Vācijai arī Padomju 
Krievija solījās iet palīgā, ja tai draudēs 
sakāve, karā ar rietumu zemēm – Fran-
ciju un Angliju. Sekojošajā Baigajā 
gadā tūkstošiem Latvijas latviešu tika 
noslepkavoti vai deportēti uz Sibīriju.

Nav tādēļ jābrīnās, ka daudzi latvieši, 
zaudējuši savus tuviniekus un savu val-
sti, brīvprātīgi pieteicās karot pret varu, 
kas to bija izdarījusi. Sākumā vācieši 
pat negribēja laist šos latviešus piedalī-
ties cīņās kaujas laukos. To uzskatīja par 
viņu pašu kungu tautas privilēģiju. Kad 
kara laime grozījās un Vācijai trūka dzī-
vā spēka, ko raidīt kaujās, Sarkanai ar-
mijai tuvojoties Latvijas robežām, vācu 
okupanti izdeva rīkojumus, lai iesauktu 
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16. marts Rīgā
Latviešu leģiona atceres diena
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Tas, ka pertieši savus 
pulksteņus ir pagriezuši 
divarpus stundas atpa-
kaļ no Adelaides laika, 
nekādā ziņā nenozīmē, 
ka viņi ir atpakaļ pali-
kuši. Tas jau vispirms 
ir manāms viesmīlībā, 

kuru visā pilnībā izbaudīja Daugavas 
Vanagu delegāti no Adelaides, Mel-
burnas un Sidnejas, saradušies DV 
delegātu sapulcē Pertā no 10.  līdz 
12. martam, lai atrisinātu pasaules 
problēmas (ahem!) un tad, lai pavadī-
tu lustīgas stundas ar sen neredzētiem 
draugiem. Adelaides delegātēm, ku-
ras apmetās motelī netālu no Latviešu 
centra, Pertas DV nodaļas priekšnieks 
Ilmārs  Rudaks pat uzticēja mašīnu, 
lai viņas ērti un no citiem neatkarī-
gas, varētu tikt uz namu un atpakaļ ar 
Dzidru pie stūres.

Vanagiem lielā runāšana notika 
sestdien, 11.  martā un Vanadzēm 
pāris stundās svētdien, 12.  martā. 
Svētdienas pēcpusdienā plašākā Per-
tas publikas lokā atcerējāmies pulk-
vedi Kalpaku, leģionārus un Kurze-
mes Cietoksni. Pārējo laiku aizņēma 
atmiņu (un glāzītes!) cilāšana, vella 
dzīšana, dziedāšana, dabas jaukumu 
apskatīšana un, protams, ēšana, ar 
kuru nodarbojāmies visai nopietni, jo 
pertietes ir varen’ labas saiminieces.

Ēšana sākās jau piektdienas vaka-
rā, kad Ilmārs visus iebraucējus bija ie-
lūdzis uz DV klubu baudīt pēc nelaiķa 
sievastēva slavenās receptes gatavotās 
kotletes. Lauku pavardā cepto kotlešu 
kalni cēlās arvien augstāk, jo kotletes, 
kā jau viss, kas Rietumu Austrālijā, 
bija lielākas, kā visur citur: krietnas 
vīrieša dūres lielumā! (Rietumi Aus-
trālijā ir tas pats, kas Amerikā Tek-
sasa). Un garšīgas; mēli varēja norīt. 
Cīnījāmies varonīgi, taču visas nespē-
jām notiesāt; kā saka, ar acīm vēl ēstu, 
bet... Un nevajag aizmirst, ka mums, 
austrumniekiem, iekšējais pulkstenis 
jau rādīja divdesmit otro vakara stun-
du, kad Pertā bija tikai plkst. 19.30. 
Mēs jau lūzām nost, kad viņiem jau-

kais vakars tikai knapi kā sākās.
Nākošā rītā pulcējāmies jau agri 

DV telpās, jo pirms nopietnām pārru-
nām taču vajag ieturēt kārtīgas brokas-
tis. Pāris stundu spriedelēšana tā iz-
kaltēja rīkles, ka bez kafijas pauzes un 
uzkodām nevarēja iztikt; pāris stundas 
pēc tam, atkal bija galdiņ klājies, un 
mūs aicināja uz desu un skābu kāpostu 
pusdienām. Senos laikos uz laukiem 
pēc pusdienām varēja noraut kādu 
mirklīti, jo visiem pienācās diendusa, 
lai pusdienas nosēžas, bet Pertā... – kas 
tev deva? Runas vēl nebija beigušās, 
tādēļ vajadzēja turpināt līdz galam, 
kad varēja baudīt kafiju un uzkodas.

Vakarā Ilmārs, bijušais adelai-
dietis, bija uzaicinājis visus Adelai-
des ciemiņus pie sevis uz vakariņām. 
Daži apmetāmies pie Rudakiem un, kā 
jau pašmāju ļaudis, izmetāmies ērti – 
īsās biksēs, mājas brunčos un basām 
kājām. Tas viss strauji mainījās, kad 
ieradās tās viešņas, kuras apmetās 
motelī. Oho! Viņas bija uzcirtušās uz 
nopietnu iziešanu, uzsmiņķējušās un 
izrotājušās tā, ka dažas mājinieces pa-
galam nokauninātas uz brīdi nozuda 
savās istabās un pēc brītiņa parādījās 
pavisam citā paskatā!

Tās nebija nekādas vienkāršas 
vakariņas, tas bija mielasts kā uz kā-
zām – ar ziediem, svecēm, plašu dzē-
rienu izvēli un visām iedomājamām 
ērtībām. Ilmāra otrā puse, Anita, ku-
ras dēļ mēs jau pirms gadiem ar Amo-
ra bultas palīdzību Ilmāru no Adelai-
des pazaudējām, uzklāja viesību galdu 
ar plašu salātu dažādību, miziņā vārī-
tiem kartupeļiem (manu mīļāko ēdie-
nu!), pašas Anitas skābētiem gurķiem 
un skābiem kāpostiem, kamēr pats 
namatēvs bija mācējis uz slēgtā BBQ 
izcept cūkas miesu ar tik kraukšķīgu 
ādiņu, ka nudien žēl, ka katram lopi-
ņam ir tikai viena āda. Tas krekliņš 
bija patiešām nepārspējams! Un pati 
miesa mutē izkusa tā, ka gandrīz va-
rēja iztikt bez zobiem. Pa starpām vēl 
visādi našķi un kur vēl saldais ēdiens!

Protams, latviešiem bez dziedāša-
nas nav dzīvošana, un dziesmas ska-

nēja gandrīz visos brīžos, kad mutēs 
negadījās ēdiens. Uz verandas klātam 
galdam papildus burvību piešķīra liels, 
apaļš mēness, kura košais smaids mī-
linājās ar daudzo sveču gaismu. Lielā-
koties iztikām bez jebkāda modernā 
apgaismojuma, tātad kaut ko roman-
tiskāku būtu grūti iedomāties. (Nez, 
kur jāpiesakās, lai izkārtotu savām 
viesībām tādu mēnesi?) Paldies, Ilmār 
un Anita, par patiešām neaizmirstamu 
vakaru!

Svētdienas rītā Vanadzes bez lie-
kas runāšanas tika galā ar savu sa-
pulci; pāris stundas un gatavs! Tad, 
protams, pusdienas – atkal karalis-

Cik jauki pabūt rietumos...!
DV delegātu sapulce Pertā
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Vēstule prezidentam Trampam
PBLA priekšsēža vēstule

2017. gada 16. februārī
Augsti godātais Prezidenta kungs,
Apsveicu Jūs ar ievēlēšanu ASV prezidenta amatā!

Kā Amerikas pilsoni mani ļoti uztrauc ASV 
pozīciju vājināšanās pasaulē pēdējo astoņu gadu 
laikā. Mums ir novājināti bruņotie spēki, nepildīti 
solījumi un nesekmīga politika Tuvajos Austru-
mos, nespēja ierobežot Krievijas agresiju Austrumeiropā un nepie-

tiekams skaits kuģu flotē, lai īstenotu jebkādu pavērsienu Āzijā. Šo iemeslu pēc, 
pēdējās ASV vēlēšanās es liku cerības uz Jums. Es ceru, ka kopā ar ASV Kongre-
su Jūs atjaunosiet respektu pret ASV gan starp sabiedrotajiem, gan ienaidniekiem.

Es esmu bijušais bēglis un aculiecinieks Padomju Savienības pastrādātajiem 
noziegumiem pret Baltiešu tautām 2. Pasaules kara laikā un pēc tā. Manu vislielā-
ko uztraukumu raisa Krievijas prezidenta Vladimira Putina centieni atjaunot Pa-
domju impēriju, patvaļīgi šķērsojot tās suverēno kaimiņu robežas. Runājot no tautu 
pieredzes, kas pārcietušas 50 gadus Padomju okupācijas, Krievija nav draugs, bet 
ienaidnieks. Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu un Krimas aneksija ved pie jau-
na haosa pasaulē, kur Rietumu vērtības, normas un ietekme tiek pamazām sabru-
cināta. Šī Krievijas īstenotā starptautisko likumu un kārtības laušana, cilvēktiesību 
pārkāpumi Ukrainā nevar tikt atlīdzināti, atceļot sankcijas pret Krieviju līdz pil-
nīgai 2014. gada 5. septembrī parakstītā Minskas protokola vienošanos izpildei.

Galvenais aizsargmūris pret Krievijas agresiju Eiropā ir NATO. NATO pa-
mats ir ASV. Pasaules kārtības labad ASV nedrīkst mazināt tās lomu. Baltijas 
valstis jau ir sasniegušas (Igaunija) vai sasniegs (Latvija, Lietuva) 2% no IKP 
aizsardzības tēriņiem līdz 2018. gadam. Kopš pievienošanās NATO 2004. gadā, 
Latvija kopā ar pārējām divām Baltijas valstīm, ir bijis uzticams ASV sabied-
rotais, kalpojot, cīnoties un upurējot dzīvību kopā ar amerikāņu karavīriem Af-
ganistānā un Irākā. Kamēr NATO aizstāv amerikāņu intereses Eiropā, Krievija 
turpina graut mūsu kopējos pamatprincipus, apdraudot valstu suverenitāti un 
pārzīmējot robežas Eiropā. Mēs lūdzam Jūsu turpmāku atbalstu Baltijas val-
stīm un pasaules ietekmīgākajai militārajai aliansei NATO.

Ar cieņu, 
Jānis Kukainis

Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kam ir svarīga vēs-

ture? Protams, bez vēs-
turniekiem, kuri to pēta 
kā zinātni.

Latviešu literārās 
valodas vārdnīcā lasām 

vienu vēstures definīciju: Pagātnes 
notikumi, to kopsakarības, kas atspo-
guļojas cilvēka apziņā.

Te ir trīs jēdzieni – notikumi, kop-
sakarības un apziņa. Atslēgvārdi ir 
tieši cilvēka apziņa. Mēs paši esam 
tie, kas nosaka, vai kāds pagātnes no-
tikums ir daļa no vēstures, vai nav. Un 
tā kā esam indivīdi, mēs varam arī ne-
vienoties par to, kas būs daļa no vēstu-
res un kas nebūs.

Teorētiski izklausās ļoti liberā-
li – katrs ir savs vēsturnieks un atlasa 
tos pagātnes notikumus, kurus paturēt 
apziņā un aizmirst citus. Realitāte ir, 
protams, daudz savādāka. Ne mēs kā in-
divīdi izvēlamies, ko paturēt apziņa un 
ko – ne. Te jau iedarbojas sabiedrība, sā-
kot ar pašu ģimeni un beidzot ar valsti.

Dzīvojot kopā, katrai ģimenei izvei-
dojas sava ģimenes vēsture un arī kopīgs 
pagātnes notikumu klāsts, kuru apspriež 
vai vienkārši piemin šad un tad. Kopsa-
karību saprašana var būt atšķirīga, bet 
notikumu klāsts lielā mērā pārklājas.

Sabiedrība, toties, nav viena liela 
ģimene, bet populārs ir uzskats, ka ne 
tikai pagātnes notikumu klāsts, kurš 
atspoguļojas sabiedrības locekļu ap-
ziņā, bet arī to kopsakarības katram 
sabiedrības loceklim būtu vairāk vai 
mazāk jābūt vienotas.

Cik tālu var uzspiest šo vienotī-
bu? Vai saliedētai sabiedrībai ir ne-
pieciešama vienota vēstures izpratne? 
Diktatūrās un autokrātiskās valstīs 
atbildēs nekavējoši, ka, protams, ti-
kai vienprātībā ir spēks. Demokrātijās 
dzirdēsim apgalvojumu, ka tieši uz-
skatu dažādībā ir tās spēks.

Vai 16. marts ir tāds pagātnes noti-
kums, kam ir vajadzīga vienota izprat-
ne, lai būtu saliedēta sabiedrība? Var 
droši teikt, ka te trūkst visi posmi. Lie-
lākā daļa gan atbalstītāju, gan pretinie-
ku nezinās, tieši kādu pagātnes notiku-
mu atzīmē. Tikpat liela daļa nesapratīs 
kopsakarības, jo vienkāršie saukļi fa-
šisti vai brīvības cīnītāji ne tuvu nerak-
sturo patiesi sarežģīto vēsturi. Un tātad 
cilvēka apziņā paliek atvasinājums – 
plikais datums, kas ir atrauts gan no 
notikuma, gan no kopsakarības.

Vienotai sabiedrībai noteikti nav 
visiem obligāti jādomā kopsolī, bet 
fundamentālos jautājumos tomēr jābūt 
kopīgam pagātnes notikumu klāstam 
un to kopsakarībām, kuru atspogu-
ļojums apziņā varbūt pat nav vienots, 
bet, ņemot šos jautājumus kopā, neļauj 
cilvēkus sadalīt naidīgās grupās.

Tā ir sabiedrības definīcija.
GN
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Ar prieku un lepnumu Sidnejas 
jaunieši ziņo, ka 2017. g. decembrī 
Sidnejā notiks 35. Austrālijas Latvie-
šu Jaunatnes dienas. Rīcības komiteja, 
Aijas Dragūnas un Tāļa  Štubja va-
dībā, dedzīgi strādā un var jau atklāt 

Jaunatnes dienu emblēmu. Emblēmu ir 
izstrādājis talantīgais Sidnejas jaunie-
tis, grafiķis Kaspars Mors (Moore).

Pēdējos gados ir ierasts, par spīti 
Jaunatnes dienu nosaukumam, ka kaut 
gan rīkošanas darbu uzņemas jaunieši, 
baudīt sarīkojumus var visi! Program-
mā ir paredzēti atklāšanas koncerts ar 
jauniešu muzikāliem priekšnesumiem, 
tautas deju uzvedums, Jaungada balle 
un ir iecerēts, ka piedalīsies viesi no 
Latvijas. Tuvāka informācija sekos.

Mēs aicinām visus uz Sidneju, lai 
kopā varam kopt latviešu kultūras tra-
dīcijas un priecāties par jauniešu dar-
bu. Jaunatnes dienu rīcības komiteja ir 
pateicīga par sabiedrības atbalstu. Gai-
dīsim Jūs mūsu sarīkojumos!

Starplaikā, ja vēlaties palīdzēt ar 
rīkošanu vai atbalstīt Jaunatnes dienas 
finansiāli, lūdzu, rakstīt 35jdsydney@
gmail.com vai apmeklēt Jaunatnes 
dienu Facebook lapu: www.facebook.

com/JDSAustralija.
Uz redzēšanos Sidnejā 27. – 31. de-

cembrī!
Aija Dragūna un Tālis Štubis

Laikrakstam „Latvietis“

Visi ceļi šī gada decembrī vedīs uz Sidneju!
35. Austrālijas Latviešu Jaunatnes dienas

Aija Dragūna un Tālis Štubis.
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Sidnejas Latviešu 
biedrības (SLB) sestdie-
nas skolas audzēkņi š.g. 
februāra un marta no-
darbību ciklā Sveiciens 
bērniem Latvijā no Aus-
trālijas kopā ar Latvijā 

īstenotā sociāla projekta Radošās darb-
nīcas Bērnu slimnīcā pasākumu un brīv-
prātīgo koordinatori Sintiju Bernavu ar 
patiesu interesi un aizrautību iesaistījās 
krāsainu mākslas darbiņu darināšanā. 
Sagatavotie krāsainie darbiņi aizceļos pie 
slimajiem bērniem, kas ārstējas Latvijas 
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, 
kas ir vienīgā bērnu slimnīca Latvijā.

Sestdienas skolas audzēkņi no da-
žādiem materiāliem, ko bija sagādājuši 
audzēkņu vecāki, skolas pedagogi, kā 
arī Sidnejas latviešu kopienas pārstāv-
ji ar patiesu interesi līmēja, zīmēja un 
veidoja ļoti daudzveidīgus radošus 
darbiņus, atspoguļojot Austrālijas krā-
sainību un daudzveidību, lai ieprieci-
nātu bērnus Latvijā un nodotu sveicie-
nus no tālās Austrālijas.

Nodarbībās starp audzēkņiem no-
risinājās interesantas sarunas par Lat-
viju, un radošais process aizrāva visus 
tik ļoti, ka nodarbību laiks pagāja ne-
manot. Radošās nodarbības Sidnejas 
Latviešu biedrības sestdienas skolas 
audzēkņiem palīdzēja attīstīt ne vien 
radošās prasmes, bet arī uzlabot izteik-
šanos latviešu valodā, runas un rakstīt-
prasmes, kā arī uzzināt daudz ko jaunu 

par Latviju, tās cil-
vēkiem un dabu.

Paldies ikvie-
nam latviešu ko-
pienas pārstāvim 
Sidnejā, kas at-
saucās iniciatīvai 
sagādāt dažādus 
noderīgus zīmēša-
nas piederumus, 
kas iepriecinās 
vairākus desmitus 
bērnus Latvijā, kas 
uzturas Latvijas 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. 
Sidnejas latviešu saziedotie zīmēšanas 
piederumi speciālā sūtījumā ar kuģi ir 
jau uzsākuši ceļu uz Latviju un Rīgu 
sasniegs aptuveni pēc 3 mēnešiem.

Ja arī Jums, izlasot šo rakstu, radās 
vēlme iepriecināt slimos bērnus Latvijā, 
sagādājot viņiem noderīgus zīmēšanas 
piederumus (krāsainus zīmuļus, flomas-
terus utml.), laipni aicināti savu dāvinā-
jumu nogādāt uz Sidnejas Latviešu bied-
rības namu, lai tie biedrības pārstāvji, kas 
tuvākajā laikā plāno doties uz Latviju, tos 
varētu nogādāt uz Rīgu. Bērni, kas uztu-
ras slimnīcā Rīgā, būs ļoti iepriecināti.

Sidnejas Latviešu biedrības sestdie-
nas skola nodarbības notiek katru sest-
dienas rītu no plkst. 9.30  līdz 13.00. 
Neliels ieskats skolas aktivitāšu norisēs:
https://www.slb.org.au/SLB_new/
Pages_LV/LatvianSchool_LV.html

Latvijā realizētais brīvprātīgo pro-

jekts Radošās darbnīcas sniedz iespē-
ju jauniešiem lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku ar bērniem un jauniešiem, 
kuri veselības problēmu dēļ uzturas 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā 
Rīgā, Vienības gatvē 45. Projekta brīv-
prātīgie sniedz atbalstu Bērnu slimnī-
cas pedagogiem darbā ar bērniem un 
jauniešiem, tādējādi uzlabojot ārstnie-
cības iestādes psiholoģisko un emocio-
nālo klimatu, radot draudzīgu vidi pa-
cientiem un viņu ģimenes locekļiem.

Projekta brīvprātīgie organizē slim-
nīcas mazo pacientu brīvo laiku, ievē-
rojot bērnu un jauniešu veselības stā-
vokli; lasa, zīmē, rotaļājas un piedalās 
citās radošās aktivitātēs, un pat kļūstot 
par pacientu atbalsta personām, it īpa-
ši bērniem un jauniešiem, kas spiesti 
slimnīcā uzturēties ilgstoši. Projekta ie-

„Sveiciens bērniem Latvijā no Austrālijas“
SLB sestdienas skolas audzēkņi gatavo krāsainus sveicienus

Sestdienas skolas audzēkņi ar saviem darbiņiem.
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Laikraksts „Latvietis” sveic Sidnejas Latviešu biedrību 65 gadu pastāvēšanas jubiljejā!
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Skaistā, saulainā, 
2017. gada 5. marta svēt-
dienas rītā Karakatas kap-
sētā, pie Daugavas Vanagu 
pieminekļa pulcējās maza 
saujiņa Pertas latviešu sai-
mes savos gadskārtējos 
Kapu Svētkos. Viens, otrs 

aizklīda pie miruša drauga vai rada kapu 
kopiņas, lai varbūt pakavētos pagātnes 
atmiņās vai sveicienam lai noliktu kādu 
ziediņu. Cits varbūt domās vēl pakavējās 
pagātnē un atmiņās par laiku, kad vēl visi 
bija kopā un varbūt pat šeit pat kapsētā 
pavadot kādu citu mīļu dvēseli.

Ap plkst. 10.30 Pertas latviešu mācī-
tājs Gunis Balodis noturēja Kapusvētku 
aizlūgumu par daudzajām jau mūžībā 
aizgājušām kādreizējām Pertas latviešu 
dvēselēm. Lai atceramies, ka citi varbūt 
nāks apmeklēt arī mūsu kapiņu, un at-
cerēsies, ka mēs šeit paši esam aizlūguši 
par saviem draugiem un mīļajiem.

Šodien savā sprediķī mācītājs 
mums prasīja, vai mēs esam pietieko-
ši stipri piedot saviem parādniekiem, 
kaut gan paši prasām, lai Dievs piedod 
mums mūsu grēkus. Tiešām, spēcīgs 
jautājums. Vai mēs esam spējīgi piedot 
tiem, kas mūsu tautu visus tos garos 
gadus verdzināja un mocīja? Tad mā-
cītājs aizlūdza par tām piecām latviešu 

Kapusvētki Pertā
Mūsu rindas paliek arvien retākas un retākas

Jā, mūsu rindas paliek arvien retākas un retākas.
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Ciema mājas pārdošanā

Arvīds un Vilma, populārie ciema iemītnieki, aicina jaunus māju 
īpašniekus Ciemā. Mājas tiek modernizētas ar jaunu iekārtu, ko 
dažās mājās iespējams jauniem īpašniekiem pašiem izvēlēties.

Ciemā ir 54 vienas vai divu guļamistabu atsevišķas mājas 
būvētas skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar 

strata title; cena starp $250 000 un $380 000.

Tuvāku informāciju variet saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:

60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 
epasts: administration@latvianfs.org.au

dvēselēm, kuras pagājušā gadā aizgāja 
mūžībā, un par tiem, kuri slimības vai 
nevarības dēļ šodien šeit nevarēja būt.

Paldies mācītājam Balodim par 
svētbrīdi un paldies Silvijai  Lūks 
kundzei par mūziku, kas mums palī-

dzēja dziedāt. Jā, mūsu rindas paliek 
arvien retākas un retākas, un kapi pil-
dās ar aizvien vairāk mūsu mīļajiem 
aizgājējiem, radiem un draugiem.

Jānis Purvinskis 
Laikrakstam „Latvietis“

tvaros tiek organizēti dažādi pasākumi, 
piemēram, koncerti, uzvedumi, atjautī-
bas spēles un kopīga svētku svinēšana, 
kuros iesaistās  bērni un jaunieši, slim-
nīcas personāls un bērnu vecāki.

Jau vairākus gadus projektam ir iz-
veidojusies draudzīga sadarbība ar dažā-
du valstu vēstniecībām, Bērnu Klīniskās 
slimnīcas sociālās aprūpes un interešu 
izglītības dienestu un Rīgas Centrālās 
bibliotēkas fililālbibliotēku Saulainā 
bibliotēku, kā arī māksliniekiem, kas 
atsaucoties uzaicinājumam, mazajiem 
pacientiem ir vadījuši vairākas radošās 
darbnīcas, gūstot plašu rezonansi slim-
nīcas personāla un mazo pacientu vidū. 
Kā projekta brīvprātīgajiem ir atzinuši 
slimnīcas mazie pacienti, radošās no-
darbības bērniem un jauniešiem novērš 
viņu domas par saslimšanu un atrašanos 
ārstniecības iestādē.

Laipni aicināti apskatīt fotogrāfijas 
un sekot līdzi radošo darbnīcu aktuali-
tātēm Bērnu slimnīcā Rīgā:
https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/

Sintija Bernava
Projekta „Radošās darbnīcas“ 
Bērnu slimnīcas pasākumu un 

brīvprātīgo koordinatore
Laikrakstam „Latvietis“

„Sveiciens bērniem Latvijā...“
Turpinājums no 4. lpp.
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Sākums bija pa-
redzēts piektdien, 
10.  martā plkst. 19.00. 
Ierados laicīgi, lai no-
drošinātu sev sēdvietu. 
Nebija jāuztraucas – 
mums vietas bija rezer-
vētas. Tās ierādīja Ani-

tas vīrs Greims (Graham) Andersons 
un piesēdās parunāties. Prasīju, vai 
sagaida kuplu apmeklētāju skaitu? 
Viņš smaidīdams teica –jā, – 100!!! Es 
satrūkos; vai varēs visus izsēdināt ka-
fejnīcas divās ne visai lielajās telpās? 
Atkal viņš smaidīdams saka – nē!!!

Tomēr, galu galā, visiem bija vietas; 
kājās neviens nestāvēja; kaut vienā tel-
pā esot sēdējuši uz logu palodzēm, uz 
kurām bija salikti spilveni... Nezin, vai 
arī sanāca 100? Bet tālu no tā nebija.

Drīz pienāca arī pati galvenā rī-
kotāja – Anita Andersone ar lūgumu 
kaut ko uzrakstīt par šī vakara norisi 
avīzei! Tūlīt teicu: Nē, nē! Naktī pār-
domāju; viņai varbūt interesēja, kā 

reaģēs viens 95gadīgs cilvēks uz šāda 
veida sarīkojumu?

Tā nu es šorīt sēžu un rakstu īsi un 
kodolīgi?!

Tūlīt jau jāsaka, ka prieks bija pie-
dzīvot kādu jauninājumu mūsu sarīko-
jumu veidos!

Prieks arī bija, ka manas ģenerāci-
jas piederīgie nebija iejaukušies ar sa-
viem norādījumiem un pagājušā gad-
simteņa paņēmieniem! Urrā!

Bija patīkami redzēt citas jaunas 
sejas, citus izpalīgus; – visi laipni ar 
smaidu!

Prieks, ka arī neviens nekurnēja 
par sīkām neērtībām,kas bija radušās 
sakarā ar kafejnīcas mēbeļu pārvieto-
jumu!

Pie apsveikuma vīna glāzes varē-
jām arī baudīt Anitas cepto ābolmaizi. 
Pīrāgi, kā arī koncerta programmiņas 
ierādās ar mazu nokavēšanos.

Operdziedātāja Gunta  Cēse bija 
ar labu balsi (to aprakstīs mūzikas 
speciālisti), ar omulīgu karakteri – 

sirsnīga, ar humora izjūtu, kas izcēlās 
intervijā ar Grahamu, kas tika sniegta 
kā priekšnesums.

Viss likās notiek tā kā mājas kārtī-
bā. Savā atvadu runā dziedone Gunta 
arī pateicās Andersonu ģimenei, pie 
kuras bija apmetināta, – par sirsnību 
un it kā tūlītēju iekļaušanu ģimenē!

Bija ieradušies arī svarīgi viesi: 
citu koru diriģenti, vadītāji, solisti!

Pēc koncerta varējām iegādāties 
vīnu, sierus, pīrāgus... varējām ēst, 
dzert un čalot!!

Noslēgumā jāsaka, ka šis sarīko-
jums bija izdevies! Viss bija sīkumos 
izplānots un izkārtots! Par to jāpatei-
cas Andersonu ģimenei ar palīgiem! 
Anita ir ļoti spējīga, izdarīga un čakla 
MLOA priekšsēde! Lai viņai veselība 
un ilgs mūžs turpmāk darboties tik pat 
sekmīgi!!!

Paldies Tev, Anit!
Sirsnībā,

Laima Lindiņa 95
Laikrakstam „Latvietis“

Piektdienas vakara „Soiree“!!
Melburnas Latviešu nama kafejnīcā 

Gunta Cēse.
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Gunta Cēse Melburnas Latviešu nama kafejnīcā.
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Austrālijā atkal būs iespējams noformēt Latvijas pases
Pertā, Adelaidē, Melburnā, Brisbanē un Sidnejā

Lai nodrošinātu Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošos Latvijas pilsoņus ar derīgām pasēm un 
e-ID kartēm, Ārlietu ministrija un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ( PMLP) plāno veikt 

izbraukumu ar mobilo pasu darbstaciju laikā 
no 2017. gada 8. oktobra līdz 28. oktobrim.

Austrālijā būs iespējams noformēt pases Pertā, Adelaidē, Melburnā, Brisbanē un Sidnejā.

Informāciju par pasu noformēšanu sniedz Latvijas goda konsuli Austrālijā:

Pertā: Jānis Purvinskis epasts: janis@msvillage.com.au Tel: 08 9582 5221
Adelaidē: Dr Valdis Tomanis epasts: baltic@westnet.com.au Tel: 08 8332 3922
Melburnā: Jānis Dēliņš epasts: latcon@ozemail.com.au Tel: 03 9824 0707
Brisbanē: Juris Meija epasts: intrade@netspace.net.au Tel: 07 3202 5900

Latvijas pilsoņi Sidnejā ir lūgti sazināties ar Aldi Birzuli. Epasts: abirzulis@bigpond.com Tel: 02 9555 7270

Iespēja pieteikties pasei (vai  pases atjaunošanai) un/vai e-ID kartei attiecas tikai uz personām ar personas kodiem. 
Latvijas pilsoņi ir lūgti iesniegumus nosūtīt goda konsuliem līdz 31. maijam.

Iesniegums pases saņemšanai: http://laikraksts.com/Iesniegums-pases-noformesanai_AUS.docx

Informācija par e-ID karti atrodama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/personas-apliecibas.html
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Daiļamatnieku darbība
AL 56. Kultūras dienu Lietišķās mākslas izstāde

 Izcila izstāde! Šos 
vārdus visbiežāk dzirdē-
ju Melburnas Kultūras 
dienu Lietišķās mākslas 
izstādē. LDAA (Latviešu 
daiļamatnieku apvienī-
ba Austrālijā) mēnešiem 
strādāja, lai sagatavotu 

pirmo KD Lietišķās mākslas izstādi 
pēc daudz gadiem. Gandrīz 50 māksli-
nieki no Austrālijas un Latvijas izstā-
dīja savus darbus. Izstādes nosaukums 
bija Senatne – tagadne – nākotne. Ap-
meklētāji varēja baudīt plašu klāstu no 
latviešu kultūras inspirētas mākslas, 
sākot ar dzintara un arheoloģiska tēr-
pa un rotu piemēriem, caur vairākiem 
pilniem etnogrāfiskiem tērpiem, līdz 
laikmetīgām latvietības ietekmju in-
terpretācijām.

Daudziem interesi saistīja tas, kas 
bija neredzēts vai pārsteidzošs. Pie-
mēram, jaunās daiļamatnieces Dailas 
Piksones  lielā vitrāža, kura sveicināja 
publiku, ieejot zālē ar spilgtu septiņu 
rakstu kombināciju un deva izstādei 
krāšņu ievadu, kā arī Māras Bauma-
nes 24 burvīgas mini-lellītes, kas katra 
pārstāvēja savu tautas dziesmu un ie-
priecināja gan mazos, gan pieaugušos. 
Indias Flintas tērps droši vien bija vis-
kontroversiālākais eksponāts. Flintas 
instalācija, kas saucās te un tur, (here 
and (t)here), izpēta viņas identitātes pē-
das, kā Austrālijā dzimušai, bet eiropis-
ki audzinātai māksliniecei. Instalācija 
sastāvēja no vairākām kārtām darināta 
tērpa uz vilnas pamatnes. Tērpa ele-
menti un pamatne bija ar roku krāsoti, 
pielietojot Flintas eko-krāsošanas me-
todi, kur viņa panāk skaistus, dabiskus 
toņus, izmantojot tikai vietējos augus, 

bez jebkādām ķi-
mikālijām. Papētot 
tērpu tuvāk, varēja 
redzēt, kā Flinta 
iepinusi savu vēs-
tures stāstu: viņa 
izmantojusi vairā-
kus lietotu drēb-
ju elementus, kā 
piemēram, vīrieša 
kreklu un bērna 
jaciņu, bet tiem ie-
devusi jaunu funk-
ciju. Vienā tērpa 
stūrī ar roku izšū-
tas tā kā takas, kas 
kļūst par latvis-
kiem rakstiem un 
vārdiem es eju pa 
ielu un brīnu kāpēc 
nav redzamas ma-
nas pēdas. Tērpa 
kabatas pilnas ko-
šiem, baltiem, no 
saules izbalējušiem 
dzīvnieku kauliem. Iespaids ir vienlai-
cīgi kā no kaut kā laikmetīga un sena.

Vairāki eksponāti bija sagrupēti tā, 
lai tie aprakstītu stāstu vai ieskatu Aus-
trālijas latviešu vēsturē. Publiku sevišķi 
saistīja Dīpīšu stūris; varbūt tādēļ, ka 
tas tik labi sasaucās ar Kultūras dienām 
iestudēto mūziklu Eslingena, kas bija 
sakāpinājis publikas līdzjūtību par kara 
bēgļu likteni. Start citu, eksponātā va-
rēja redzēt nometnē drukātas lietišķās 
mākslas pamācību burtnīcas, nometņu 
un agros trimdas gadu rotas, kas bija da-
rinātas no vienkārša skārda, kapara vai 
no Latvijas laika monētām. Es sevišķi 
apbrīnoju nelaiķa Žaņa Līduma (ALT 
aktrises Irēnas Klausas tēva) sudraba 
rokassprādzi, kur uz ap 1½ centimetra 
mazām plāksnītēm tika atdarinātas se-
šas atsevišķas tautas dziesmu ainas.

Liels gandarījums bija Latvijas in-
terese par šo izstādi. Tas, ka Latvijas 
Republikas kultūras ministre Dace 
Melbārde atklāja izstādi, mums, daiļ-
amatniekiem, deva milzīgu sirdsprie-
ku. Savā uzrunā Melbārde priecājās, 
ka „...šajā izstādē jaušam mūsu sakņu 
spēku.“ Viņa uzsvēra, cik svarīgas ir 
bijušas kultūras vērtības Latvijas sma-
gā vēsturē, kad daudzi ir bijuši spiesti 
atstāt dzimteni. Ministre slavēja izstā-
di kā labu ceļa rādītāju latviešiem at-
griezties pie saknēm arvien stingrāk. 
Tomēr ministre ar to nedomāja, ka jā-
atgriežas pagātnē.

„Izstāde brīnišķīgi iedvesmo cil-
vēkus darīt kaut ko pašiem. Nav jābūt 
tradicionālam, bet var būt ļoti radoši 
darbi, izmantojot elementus no tradicio-
nālās kultūras.“ Un „Mēs esam uzticīgi 
tradīcijai, un esam vienlaikus drosmīgi 
radoši, nebaidāmies eksperimentēt.“

Latvijas radio personības Anša Bo-
gustova intervija izstādes laikā intere-

santi pārsver vairākas identitātes tēmas 
programmā 21. gadsimta latvietis*.

Intervija beidzās ar to, ka Bogus-
tovs izsaka žēlumu, ka Latvijas latvie-
ši nevar redzēt šīs izstādes bagātību un 
mudina mūs piedalīties 2018. g. Latvi-
jas Dziesmu svētkos!

Vairākkārt piedzīvoju apliecināju-
mus tam, cik spēcīga un tādēļ svarīga 
ir latviešu lietišķā māksla Latvijas 
nākotnei. Starp izstādes apmeklētā-
jiem bija daudzi tādi, kas nebija aktī-
vi latviešu sabiedrībā, bija tikai daļēji 
latvieši vai cittautieši. Viņu izbrīns un 
prieks par mūsu kultūras bagātību ir 
pierādījums, ka mums jālepojas un jā-
izrāda mūsu lietišķo mākslu biežāk ār-
pus mūsu sabiedrības. Tas ir vienkārši 
labs marketings Latvijai! Pat satiku di-
vus jauniešus, kuru tēvs ir puslatvietis, 
kas nerunā latviski. Viņi nekad nebija 
neko latvisku redzējuši. Pēc izstādes 
apmeklējuma, viņi kaļ plānus apmek-
lēt Latviju un grib interesēties par Lat-
vijas pilsonības iegūšanu. Esmu mēma 
par to, ko esam panākuši!

Vēl jāpiemin, ka izstādes piecu 
dienu laikā katru dienu darbojās veik-
smīgs veikaliņš un virtuve, kura pa-
baroja strādniekus un piegādāja ēdie-
nu izstādes kafejnīcai. Bija vienkārši 
burvīga, radoša atmosfēra. Kopā mēs 
piesaistījām pāri pa 20 palīgiem: sirs-
nīgs un mīļš paldies visiem, kas ziedo-
ja savu laiku, lai šis pasākums izdotos!

Kroņu darbnīca
Kaut neesam vēl visus izstādes 

pēcdarbus nokārtojuši, jau iesākam 
2017. gadā darbību. Pirmā darbnīca 
notiks Melburnas Latviešu namā jau 
18. martā. Bijusī melburniete, Lastro-

Māris Maniņš izrāda izstādi LR kultūras ministrei Dacei 
Melbārdei.
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Žaņa Līduma tautas dziesmu sudraba 
rokassprādze.

FO
TO

 Il
ze

 Š
va

rc
a

 
Turpinājums 14. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 18. martā

Raksturojot grāmatu 
mākslas konkursā ZEL-
TA ĀBELE 2016 nomi-
nētās grāmatas, mākslas 
zinātniece un konkursa 
žūrijas locekle Ingrīda 
Burāne pauda viedok-

li, ka šajā konkursā spilgti izpaužas 
Latvijas kultūras daudzveidīgums. 
Plašsaziņas līdzekļiem ir jāpievērš 
daudz nopietnāka attieksme pret šo 
konkursu. Kultūras telpā pārsvarā tiek 
projicēta viena patiesība un netiek pie-
ļauta viedokļu dažādība. Nav vēroja-
ma nopietna iedziļināšanās šodienas 
grāmatniecības norisēs un to analīze. 
Kāda būs kultūras aina Latvijā pēc 
desmit, divdesmit gadiem? Ko lasīs 
mūsu bērni? Kā jūtas jaunais cilvēks, 
kas izdod pirmo dzejoļu krājumu? Tie 
ir ļoti sensitīvi jautājumi un, kā uzska-
ta Ingrīda Burāne, ir ietverti konkursa 
ZELTA ĀBELE redzeslokā.

Latvijas Grāmatizdevēju asoci-
ācijas valdes priekšsēdētāja un apgā-
da Jānis Roze izpilddirektore Renāte 
Punka Latvijas grāmatizdevēju dar-
bību 2016. gadā raksturo ar izdevēju 
prasīguma kāpumu attiecībā uz izdoto 
grāmatu kvalitāti. Izdevēji, pateicoties 
konkursam, arvien vairāk domā par to, 
lai grāmatas saturam tiktu piešķirta 
skaista forma. ZELTA ĀBELE ir grā-
matu dizains konkurss un nu jau div-
desmit četrus gadus žūrija šajā kon-
kursā izvērtē izdevēju gada veiksmes. 
Bieži izdevējam, kas ar grāmatām pel-
na dienišķo maizi, jāņem vērā, ka šāda 
izcila un žūrijas atzinīgi novērtēta grā-
mata būs jāpārdod par puscenu. Bet tas 
neattur izdevējus turpināt izdot izcilas 
grāmatas.

Ingrīda Burāne šī konkursa kon-
tekstā vienmēr atgriežas pie jautājuma, 
kāda tad ir laba grāmata. Latvijas izde-
vēji ir sasnieguši atzīstamu līmeni, un 
labākie izdevumi atbilst priekšstatam 
par skaistu un labu grāmatu. Par grā-
matu vienmēr jādomā kā par kopdarbu. 
Grāmata ir ansambļa veikums. Lai no-
vērtētu grāmatas dizainu, žūrija cenšas 
arī izlasīt šīs grāmatas, jo vizuālajam 

tēlam ir jāatbilst grāmatas saturam. Jā-
atzīmē, ka iesniegto grāmatu sadalīša-
na kategorijās mēdz būt problemātiska. 
Žūrijas izvēlētās kategorijas dažkārt ir 
nosacītas. Ja nešaubīgi dzeja ir dzeja, 
proza ir proza, bērnu grāmatas ir bērnu 
grāmatas, tad to, kuras grāmatas vai-
rāk atbilst mācību literatūrai un kuras 
zinātniskai literatūrai, ne vienmēr var 
noteikt ar simtprocentīgu precizitāti. 
Īpašs prieks grāmatu mākslas ekspertei 
ir par to, ka šī gada konkursā kategori-
jā Zinātniskā literatūra nav jākaunas 
ne par vienu grāmatu. Salikums, no-
formējums un emocionālais vēstījums 
veido vienotu koptēlu, un visām šīm 
grāmatām tas ir piepildīts. Šīm grāma-
tām ir laika vērtība. Tās nenovecos! In-
grīda Burāne uzsver, ka grāmatai jābūt 
ar mūžības elpu. Visās piecās katego-
rijās grāmatas gan formas, gan tēmas, 
gan atlasītā materiāla ziņā ir ar mūžī-
bas elpu. Tas jāsaka gan par Zinātnisko 
literatūru, gan par Mācību literatūru. 
Viena no Mācību literatūras kategorijā 
iekļautajām grāmatām Latvijas Laik-
metīgās mākslas centra izdotā grāmata 
NSRD. Juris Boiko un Hardijs Lediņš 
jau godalgota šīgada Baltijas Grāmatu 
mākslas konkursā.

ZELTA ĀBELES 2016 konkursa 
kontekstā neizpratni raisa mākslas 
grāmatas. Jau kādu laiku mākslas 
grāmatu vājais punkts ir laukumu at-
tiecības – teksta un attēla izvietojums. 
Ingrīda Burāne vērš uzmanību uz to, 
ka ievietot grāmatā visu pieejamo in-
formāciju par mākslinieku, nenozīmē 
radīt spilgtu un pārliecinošu māksli-
nieka tēlu. Grāmatizdevējiem mākslas 
zinātniece novēl – būt kā Jānim Mi-
siņam. Un vienmēr domāt par to, ka 
nekas tā neatjauno tautas garu kā 
tās kultūra. Un grāmata ir nozīmīga 
kultūras sastāvdaļa. Ejot uz Latvijas 
simtgadi to gribas īpaši izcelt.

Konkursam ZELTA ĀBELE 2016 
grāmatas iesnieguši 35 izdevēji. Kon-
kursa žūrijā strādāja 7 grāmatu ek-
sperti – mākslas zinātniece Ingrīda 
Burāne, žurnāla Iespiedgrafika galve-
nā redaktore Ieva Bečere, mākslinieki 

Aleksandrs Busse, Roberts Koļcovs 
(žūrijas priekšsēdētājs), Ilze Ramane, 
Uldis Sosnovskis un Aivars Vilipsons.

Tika izvērtētas 114 grāmatas. Žūri-
ja nominēja 41 grāmatu 9 kategorijās.

I Dzeja
• Genādijs Aihī. Paklanīšanās  – 
dziesmai.  Mākslinieks – Juris 
Petraškevičs; tipogrāfija – Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Pētergailis.

• Jānis Tomašs. Melnie  darba  cim-
di. Māksliniece – Inguna Cepīte; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Pētergailis.

• Hardijs Lediņš, Juris Boiko. 
Ūdenslīdējs. Dizains – Ivs Zenne; 
ilustrācijas – Edmunds Jansons; ti-
pogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Liels un mazs.

• Valdis Grēviņš. Veca cilvēka dzies-
mas. Māksliniece – Daiga Brinkma-
ne; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; 
izdevējs – VESTA-LK.

• Artis Ostups. Žesti. Mākslinieks – 
Armands Zelčs; tipogrāfija – Jelga-
vas tipogrāfija; izdevējs – Neputns.

II Proza
• Gundega Repše. Bogene.  Māksli-

nieks – Jānis Esītis; tipogrāfija – Jel-
gavas tipogrāfija; izdevējs – Dienas 
Grāmata.

• Zigmunds Skujiņš. Dziļurbums lai-
kā. Dizains – Mansards; tipogrāfi-
ja – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – 
Mansards.

• Kristīne Muciniece. Debesīs  do-
tais  solījums. Mākslinieks – Elvijs 
Pūce; tipogrāfija – Jelgavas tipogrā-
fija; izdevējs – Kristīne Muciniece.

• Nikos Kazantzakis. Kristus pēdējais 
kārdinājums. Māksliniece – Daiga 
Brinkmane; tipogrāfija – Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – VESTA-LK.

III Dokumentālie izdevumi
• Arnis Kohs Jumītis. Zem  Kārļa 
XII  karogiem. Mākslinieks – Ed-

ZELTA ĀBELE 2016 
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uards Groševs; tipogrāfija – PNB 
Print; izdevējs – Zvaigzne ABC.

• Džons Haidens. Pauls  Šīmanis. 
Minoritāšu  aizstāvis.  Mākslinie-
ce – Daiga Brinkmane; tipogrāfija – 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – VES-
TA-LK.

• Daira Āboliņa. Jāņa  Streiča  ma-
ģiskais reālisms. 22 filmas. Māks-
liniece – Katrīna Vasiļevska; ti-
pogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; 
izdevējs – Dienas Grāmata.

IV Grāmatas bērniem
• Māris Rungulis. Pastaiga  mirušo 
pilsētā. Dizains – Ūna Laukmane; 
ilustrācijas – Kristians Brekte; ti-
pogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Liels un mazs.

• Kārlis Vērdiņš. Tētis. Dizains – 
Rūta Briede, Artis Briedis; ilustrāci-
jas – Reinis Pētersons; tipogrāfija – 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Liels 
un mazs.

• Luīze Pastore. Pēdējais  ķēniņš. 
Māksliniece – Elīna Brasliņa; ti-
pogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Neputns.

• Imants Ziedonis. Krāsainas  pasa-
kas.  Māksliniece – Ieva Maurīte; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Zvaigzne ABC.

• Ieva Samauska. Čarlīnes  deguns. 
Dizains – Ivs Zenne; ilustrācijas – 
Ieva Jurjāne; tipogrāfija – Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Liels un mazs.

V Zinātniskā literatūra
• Sastādītāja Līga Lindenbauma. 
Kurzemes  albums.  Māksliniece – 
Inese Hofmane; tipogrāfija – Jelga-
vas tipogrāfija; izdevējs – Neputns.

• Deniss Hanovs. Dons  Žuans  at-
griežas:  Volfganga  Amadeja 
Mocarta  opera  Dons Giovanni 
18. gadsimta komunikācijas telpā. 
Mākslinieks – Aleksejs Muraško; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, 
Veiters (apvāks); izdevējs – Zinātne.

• Dainis Bruģis. Cēsu  Jaunā  pils. 
Māksliniece – Inese Hofmane; ti-
pogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs.

• Sastādītāja Sanita Stinkule. 
1896.  Latviešu  Etnogrāfiskā  iz-
stāde.  Māksliniece – Anta Pence; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Neputns.

• Ginta Gerharde-Upeniece. Māks-
la  un  Latvijas  valsts.  1918-1940. 
Mākslinieki – Ineta Berkmane, Jā-
nis Murovskis; tipogrāfija – Jelgavas 
tipogrāfija; izdevējs – Neputns.

VI Mācību literatūra
• Sastādītāji Rasa Šmite, Raitis Šmits, 

Armīns Medošs. OPEN  FIELDS. 
Mākslinieki – Mārtiņš Ratniks, 
Madara Kļavinska, SIA Re-Lab; 
tipogrāfija – IBC Print; izdevējs – 
RIXC.

• Silvija Grosa. Brīvmūrniecība. Zī-
mes un Rīgas arhitektūra. Māksli-
niece – Annija Grosa; tipogrāfija – 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Sana 
Solaris. 

• Valdis Celms. Baltu dievestības pa-
mati. Mākslinieks – Valdis Celms; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Lauku Avīze.

• Sastādītājas Ieva Astahovska, Māra 
Žeikare.  NSRD.  Juris  Boiko  un 
Hardijs  Lediņš.  Māksliniece – 
Zane Ernštreite; tipogrāfija – Dar-
dedze Hologrāfija; izdevējs – Latvi-
jas Laikmetīgās mākslas centrs.

• Inga Pērkone. Latvijas  pirmās 
filmas.  Mākslinieks – Toms Mra-
zausks; tipogrāfija – Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – Mansards.

VII Uzziņu literatūra
• Sandra un Valdis Ošiņi. Eiropas 
vēsture  latviešu  virtuvē.  Māksli-
niece – Sandra Ošiņa; foto – Valdis 
Ošiņš; tipogrāfija – Livonia Print; 
izdevējs – Lauku Avīze.

• Vilis Inde. The  Glass  Mountain. 
Dizains – Anna Aizsilniece; ilus-
trācijas – Miķelis Fišers; tipogrāfi-
ja – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība.

• Sērija:  Saucējas.  Trīci  munu  us-
tabeni!  Māksliniece – Gundega 
Kalendra; Trejdeviņi  koklētāji. 
Mākslinieks – Mikus Čavarts; ti-
pogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; Iz-
devējs – Lauska.

• SATORI,  NR.1.  Plūdi.  Grā-

matžurnāls. Mākslinieki – Aleksejs 
Muraško,Toms Mrazausks; tipogrā-
fija – Dardedze Hologrāfija; izde-
vējs – Ascendum.

• Anita Rožkalne.  Kārļa  Zariņa 
burvju aplis. Mākslinieks – Aivars 
Plotka; tipogrāfija – Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts.

VIII Mākslas izdevumi
• Sastādītāja Laima Slava. Sandra 
Krastiņa. Māksliniece – Inta Sar-
kane; tipogrāfija – Jelgavas tipogrā-
fija; izdevējs – Neputns.

• Māris Brancis, Ingrīda Burāne. 
Trešā atgriešanās. Ieskats māksli-
nieka Osvalda Rožkalna dzīvē un 
darbos. Māksliniece – Solvita Ozo-
la; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; 
izdevējs – Mansards.

• Ieva Jurjāne. Daba  klusē. Māksli-
nieki – Rūta Briede, Artis Briedis; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Neputns.

• Sastādītāja Laima Slava. Romans 
Suta.  Māksliniece – Inga Ģibiete; 
tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; iz-
devējs – Neputns.

• Kaspars Eihmanis. FORMOSA. 
Skaistā  sala.  Māksliniece – Ineta 
Berkmane; tipogrāfija – Dardedze 
Hologrāfija; izdevējs – Muretart.

IX Foto albumi
• Sastādītāja Laima Slava. Alvis Her-

manis. Māksliniece – Inese Hofma-
ne; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; 
izdevējs – Neputns.

• Aleksandrs Gronskis, Ksenija Babuš-
kina. Schema. Mākslinieks – Vladi-
mirs Leibgams; tipogrāfija – Jelga-
vas tipogrāfija; izdevējs – Orbīta.

• Vilhelms Mihailovskis. Свидание 
с  фотографией.  Mākslinieks – 
Vilhelms Mihailovskis; tipogrāfija – 
Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Vil-
helms Mihailovskis.

• Mārtiņš Grauds. Kopā  kapos. 
Mākslinieki – Rūta Briede, Artis 
Briedis; tipogrāfija – Jelgavas ti-
pogrāfija; izdevējs – Neputns.

Balvu Par mūža ieguldījumu grā-
matniecībā šogad pasniegs galvena-
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Šī gada 4.  mar-
tā,  Imanuela baznīcas 
zālē, DV Kanberas no-
daļa rīkoja pulkveža 
Oskara Kalpaka atceres 
saietu.

Saietu atklāja un at-
ceres runu teica DV Kanberas nodaļas 
valdes priekšsēde Inta Skrīvere.

Viņa lasīja izvilkumus no mācītā-
ja Gunta Kalmes sprediķa Pulkvedis 
un viņa gars (grāmata – Durvis uz 
mājām. Mācītāja pārdomas par savas 
tautas vēsturi).

Guntis Kalme raksta: „Cilvēkam 
ir daudzas Dieva dotas dāvanas... 
dvēseles un pārliecības spēks. Kal-
pakam bija Dieva dāvana šo spēku 
atraisīt arī savos zēnos... Brīvības 
cīņu fotogrāfijas rāda.. jauniešu un 
pat pusaudžu Latvijas armijas rin-
dās... Pulkvedis zināja, par ko viņš 
cīnās, un tādēļ viņš savu pārliecī-
bu spēja iedvest arī saviem karavī-
riem.“

Kalpakiešu lakoniskie vārdi: „Ar 
viņu mēs uzvarēsim“ ir piemineklis 
Kalpaka garam.

Guntis Kalme iztirzā divus svarī-
gus jautājumus. 

Kāpēc mums Kalpaks tika dots: 
„Lai dibinātu Latvijas armiju un 

sāktu Latvijas at-
brīvošanu. Mums 
vajadzēja kādu, 
kas bezcerīgā 
brīdī veiktu ne-
iespējamo! Viņā 
iemiesojās... visas 
mūsu tautas gad-
simtiem ilgu alkas 
pēc brīvības.“

Kāpēc mums 
Kalpaks tika 
ņemts: „Ja viņš 
nebūtu aizsaukts 
tik ātri, mums 
pašiem tad neva-
jadzētu pūlēties, 
mēs varētu tikai 
raudzīties... Kalpaks tika ņemts, lai 
mēs nestu tālāk viņa garu...“

Noslēgumā Skrīvere lasīja Leonī-
da Breikša dzeju Brīvības pieminekļa 
balāde.

Vēlāk pie kafijas galda viens no 
saieta dalībniekiem bija atnesis parā-
dīt viņa tēva, bijušā virsleitnanta, le-
ģionāra, Jūlija  Burkevica toreizējo 
1937. gadā, kā Latvijas Kara skolas 
audzēkņa, rakstīto domrakstu (ro-
krakstā, ar zīmuli). Tajā tiek pieminēts 
pulkvedis Kalpaks, un viņa loma Lat-
vijas armijā.

Saieta apmeklētāju vidū vēl bija 
divi Latvijas brīvības cīnītāji, Otrā pa-
saules kara leģionāri, Arvīds  Purvis 
un Žanis Mediķis.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Dzintari ir latviešu 
īpašums, kas atrodas 
pusotras stundas brau-
ciena attālumā no Ade-
laides, Dienvidaustrāli-
jā. Tas ir īpašums, kurā 
ik gadu janvārī notiek 
LAAJ Annas Ziedares 

Vasaras vidusskola un citi pasākumi, 
un īpašums, par kuru rūpējās atse-
višķa valde. Kā jau agrāk ir izziņots, 
2016. gadā ieceltā Dzintaru (jeb Lat-
viešu Izglītības Veicināšanas Koope-
ratīvās Sabiedrības, LIVKS) valde ir 
aktīvi ķērusies pie darba. Decembra 
sanāksmē kā valdes locekli pieņēma 
Kalvi Jaunalksni un vienbalsīgi par 
valdes priekšsēdi iecēla Zintu Ozoli-
ņu. Valdē vēl sastāv  Lilita Daenke, 
Kārlis  Rolavs,  Andra  Rone,  Ilze 
Švarca,  Andris  Švolmanis  un kā 
valdes sekretāre darbojās Anne Au-
dette. Kopā valdei ir plaša pieredze 
dažādās profesijās un laukos, visi ir 
aktīvi latviešu sabiedrībā un AZVV 
absolventi vai bijušie darbinieki. Ne-
skatoties uz to, ka valdes locekļi pār-
stāv trīs pavalstis, viņiem ir arī kopē-
ja vēlēšanās: veicināt LIVKS darbību 
un mērķus.

Pēdējos mēnešos valdes locekļi 

ir centušies apzināt turpmākās dar-
bības apmērus un to, kas Dzintaros 
ir vajadzīgs. Ir vairāki labojumi vai 
remonti, kas būtu steidzīgi jāizpilda; 
ar uzmanīgiem plāniem un apdomīgu 
rīcību cerams to paveiks. Turpmā-
kā attīstība tomēr ir sapņu stadijā. 
Vajadzīgas klašu telpas, kur noturēt 
stundas un skolēnus apmācīt, nevis 
istabas kas ir domātas gulēšanai un 
atpūtai. Varbūt vēl vēlamākas telpas 
būtu istabas ar ensvītu, lai skolotā-
jiem, vadītājiem un ārzemju viesiem 
būtu ērtāk un vieglāk izpildīt pienā-
kumus. To vēlētos arī citi īrnieki. Kā 
to veikt? Viss prasa naudu, jādomā un 
jāplāno, jo nauda no debesīm nekrīt, 
ir vajadzīgi labvēļi. Bet, lai vietas ne-
stāvētu uz vietas, valdei ir paredzēts 
noturēt intensīvu darba nedēļas no-
gali, kur liks vietā nākotnes darbības 
plānu.

Vēl viens svarīgs darbs ir savest 
kārtībā Dzintaru paju īpašnieku sa-
rakstu. 1980. gados vairāki simts 
cilvēku ziedoja $100 vai vairāk, lai 
atbalstītu īpašuma iegādi un telpu uz-
būvi. Gadu gājienā, vairākiem ir mai-
nījies dzīves stāvoklis, varbūt ir noti-
kušas adrešu maiņas, vārdu maiņas, 
varbūt pajas ir nodotas mantiniekiem 

vai tamlīdzīgi. Valde centīsies panākt 
to, ja būtu kāds, kas domā, ka viņiem 
būtu pajas, bet par LIVKS darbību 
nesaņem informāciju, viņi sazinātos 
ar kādu valdes locekli un savu situā-
ciju noskaidrotu. Vēl labāk, ja paju 
īpašnieks vēl vēlētos atbalstīt LIVKS 
darbību, viņi savas pajas noziedotu at-
pakaļ Dzintariem. To var viegli veikt, 
izpildot vajadzīgos dokumentus. Katrs 
valdes loceklis var izpalīdzēt un sniegt 
tālākus paskaidrojums. Informāciju 
var saņemt, sūtot jautājumus info@
dzintari.com.au.

Laipni lūdzam arī citiem ieintere-
sētiem iesaistīties mūsu darbā ar ietei-
kumiem un piedāvājumiem!

Zinta Ozoliņa
LIVKS valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

„Dzintaru“ – LIVKS jaunākās ziņas
Aicinājums iesaistīties ar ieteikumiem un piedāvājumiem

„Dzintari“.
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Pulkveža Oskara Kalpaka atcere Kanberā
Pulkvedis un viņa gars

Žanis Mediķis un Arvīds Purvis.
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5. oktobris
Diena bija veltīta Margaretas upes rajona 

vīnotavām un vizuālai mākslai ar piedevām. 
Iesākām apskati tuvākai pilsētiņai Nannup. 
Nūgaru (Noogar) ciltī viens tulkojums ir vie-
ta, kur apstāties, un tā arī darījām. Te un tās 
apkārtnē dzīvo daudz Vjetnamas kara aus-

trāliešu zaldāti. Pilsētā arī atrodas piemineklis Austrālijas 
Vjetnamas pirmajam karā kritušajam zaldātam, bijušajam 
šīs pilsētas zēnam.

Blakvūdas upe plūda gar tās malu un pie viena koka 
varēja lūkot pēc atzīmēm, cik augstu plūdu laikā ūdens ir 
kāpis. 1982. gadā tas appludināja policijas iecirkņa telpas, 
un cietumniekiem bijušas slapjas kājas. Palūrējām vecās 
telpās, kur viss bija būvētas no džara koka.

Pilsēta pastāv ar kokrūpniecību. Darbdienas rītā sma-
gās mašīnas ar lieliem baļķiem brauca pa galveno ielu. 
Kopš tās dibināšanas, galvenās ielas izskats ir maz mainī-
jies. Kad 2013. gadā austrāliešu filmu režisori meklēja pil-
sētu ar 1970. gadu izskatu, kur uzņemt filmu Drift par sēr-
fošanas sākumu un tās rūpniecību, tie to atrada Nannupā.

Tālāk ceļā; piebraucam pie skaistām lauku mājām, kur 
no aitu piena darināja sieru. Vīrs audzē saimniecības aitas, 
un sieva tās pienu veido sieros. Paši šeit dzīvo un strādā. 
Dabūjām dažus sierus pagaršot un patika. Kambrī (Cam-
bary) sieru fabrika ir saņēmusi daudz godalgu; paši smējās, 
tas varbūt tamdēļ, ka Austrālijā esot tikai 5 vietas, kur da-
rina sieru no aitas piena. Bija interesanti uzzināt, ka aitas 
piens ir bagātīgāks par govs pienu, jo tam ir 100% vairāk 
kaļķvielu un daudz vairāk A, B, D un E vitamīnu. Dien-
vidaustrālijā tik zinu vienu vietu, kas gatavo sieru no aitas 
piena, un tas ir Ķengura salā.

Ir saulains rīts, kad braucam tālāk, un pa ceļu pasauļo-
jās ķenguri starp neticami skaistiem nezāles laukiem. Kas 
arī iekrita acīs jau dažas dienas, ir balto liliju meži, jo tur-
pat vai visas ceļmalas ir ar tām apsegtas.

Ieskatījāmies Jalingapa (Yallingup) un Ganjalga-
pa (Gunyulgup) galerijās. Abās varēja atpūtināt acis pie 
skaistiem mākslas darbiem. Pēdējai bija savs ezers un āra 
skulptūras; tās vārds nozīmē atpūtas vieta pie ūdens. Tā ir 
starptautiski godalgota vieta par saviem panākumiem un 
kvalitāti. Ja tik maks būtu devīgāks!

Bijām pie 1849. gadā vācu ģimenes dibinātās Happs 
vīnotavas, kur atvases turpina senču darbu. Laurence vī-
notavai bija grandiozi dārzi, skulptūras, ezers un, protams, 
vīnoglāju lauki. Mūs mudināja apmeklēt dāmu un kungu 
durvis, un, kas pa pārsteigumu, – viss no džara koka!

Voijadža Muižu (Voyage Estate) 1991. gadā dibināja 
Maikels Raits (Michael Wright), kas mira 2012. gadā. Viņa 
tēvs Pīters nodibināja lielās raktuves ar ļoti pazīstamo 
Lang Hancock. Gan Maikels pats nedzēra, kaut kas jau bija 
jāpadara brīvā laikā, nerunājot pa naudas neiztukšojamo 
avotu. Te viss bija tik grezni izveidots, ka vārdam nav vie-
tas. Spāņu stilā viss spīdēja un laistījās, un restorāns pilns 
ar piekritējiem. Pēdīgi apciemojam Vāteršeda (Watershed) 
vīnotavu; jaunākā no visām – dibināta 2002. gadā. Skaisti 
skati, ezers, un uz laukiem varēja vērot vēlās pēcpusdienas 
noskaņu.

Tā lai būtu kāds līdzsvars, tad pusdienas ēdām Būtlega 
(Bootleg) alus brūvētavā. Tur arī ezers mūs sagaidīja. Bija 
skolas brīvdienas, un pēc skaita varētu teikt, ka šī ir ģime-
nēm populāra atpūtas vieta.

Kad tikām mājās, tad vēl bija laiks piebraukt pie ne-
tāliem kaimiņiem, reģistrētiem brīvprātīgiem strādnieki, 
kas izaudzē bāreņu ķengurus, vēlāk tos atlaižot brīvībā. 
Katru vakaru ap saulrietu ķenguri salasās no kaut kurienes 

un pasaka savu labvakariņu, saņemot graudus un maizīti. 
Varējām dažus paglāstīt un pat visjaunākos, istabā ieejot, 
paturēt. Žēl bija maziņā, kam bija kataraks, un vajadzīga 
acs operācija.

6. oktobris
Pieceļamies, dzirdot smagas lietu lāses. Ilmārs jau pie 

rensteļu tīrīšanas. Dienai sola +16°C, bet, skatoties rīta zi-
ņas, Adelaidē ir +28°C. Kaut kas ar to laiku nav pa īstam, 
jo parasti vajadzētu būt otrādi.

Laiks braukt atpakaļ uz Pertas māju, bet pirms tam visi 
darbiņi vēl jāpadara, ieskaitot nogriezt skaistās puķes, kas 
iznāk vairāk nekā ietilptu vienā spainī.

Braucam pa tūristu skaisto ceļu, sekojot Blakvūdas upi, 
gar pienotavām, pakalniņiem, kur redzam kalna galotnes 
miglas tīklos un lejā upes līkloča pastaigu, aitas, papardes 
un klusas nomaļu vietas.

Ballingup pilsētā piestājamies pie vecas sieru fabrikas, 
kas pārveidota par mākslas un amatniecības centru. Pie 

Perta, Pinakuls (Pinnacles), Pembertona (4)
Ceļojums gar Austrālijas rietumkrastu
Trešais turpinājums. Sākums LL448, LL449, LL450.

Blakvūdas upe.

FO
TO

 M
ar

ija
 P

er
ej

m
a

Laurences vīnotavā.

FO
TO

 M
ar

ija
 P

er
ej

m
a

Voijadža muiža.

FO
TO

 A
ni

ta
 R

ud
ak

a

 
Turpinājums 12. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 18. martā

Lielās mūzikas balvas 2016 laureāti
Pasniegšanas svinīgā ceremonija Latvijas Nacionālajā operā

2017. gada 7. martā Latvijas Na-
cionālajā operā ar ilggadējā sadarbības 
partnera Hennessy atbalstu notika Lie-
lās mūzikas balvas 2016 pasniegšanas 
svinīgā ceremonija, kurā tika paziņoti 
laureāti astoņās kategorijās.

Kategorijā Par mūža ieguldījumu 
balvu saņēma diriģents Edgars  Ra-
čevskis un čelliste Ellionora Testeļeca.

Kategorijā Gada koncerts laureāta 
godā tika koncerts „LNSO – 90. MA-
RISS  JANSONS  UN  RAIMONDS 
PAULS“, kurā piedalījās Latvijas Na-
cionālais simfoniskais orķestris, Valsts 
Akadēmiskais koris Latvija, Raimonds 
Pauls – klavieres, diriģents – Mariss 
Jansons (rīkotājs – Latvijas Nacionā-
lais simfoniskais orķestris). Koncerts 
notika 16. septembrī Lielajā ģildē.

Kategorijā Gada uzvedums 
LMB 2016 balvu saņēma Šarla Guno 
opera „FAUSTS“ Latvijas Nacionā-
lajā operā; diriģents – Tadeušs Voi-
cehovskis, režisors Aiks Karapetjans 
(rīkotājs – Latvijas Nacionālā opera 
un balets, pirmizrāde 30. septembrī). 
Kategorijā Gada jaunais mākslinieks 
sudraba statueti ieguva pianists DAU-
MANTS LIEPIŅŠ.

Savukārt kategorijas Gada jaun-

darbs laureāts ir JURA KARLSONA 
kompozīcija KONCERTS ČELLAM, 
KLAVIERĒM,  SITAMINSTRU-
MENTIEM UN ORĶESTRIM, kas 
izskanēja Latvijas Radio 3 „Klasika“ 
20 gadu jubilejas koncertā 6. janvārī 
Lielajā ģildē (Kristīne Blaumane, Ag-
nese Egliņa, Elīna Endzele, Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, di-
riģents Andris Poga).

Kategorijā Izcils sniegums ka-
mermūzikā LMB 2016 balvu saņēma 
INGA  KALNA  UN  DIĀNA  KET-
LERE par sniegumu koncertā Rudens 
kamermūzikas festivāls. Ingas Kalnas 
solokoncerts, kas notika 8. oktobrī 
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē.

Kategorijas Gada mūziķis laureāts 
ir vijolniece EVA BINDERE.

Kategorijā Par izcilu sniegumu 
gada garumā balvu saņēma LATVI-
JAS NACIONĀLĀS OPERAS KO-
RIS, diriģents Aigars Meri.

Publikas simpātijas balvas iegu-
vējs tika noskaidrots balsojumā portā-
lā DELFI. Visvairāk punktu balsojumā 
ieguva pavasara festivāla Windstream 
atklāšanas koncerts MERKŪRIJS 
UZ MĒNESS, kurā spēlēja orķestris 
Rīga, solisti – Jānis Šipkēvics (vokāls) 

un Matīss Čudars (ģitāra), diriģents – 
Valdis Butāns. Publikas simpātijas 
balvas ieguvējs saņēma īpašo Hen-
nessy naudas balvu 2000 EUR apmērā 
turpmākai profesionālajai izaugsmei 
un prasmju papildināšanai studijās vai 
meistarklasēs.

Lielā mūzikas balva (LMB) ir aug-
stākais Latvijas valsts apbalvojums 
mūzikā. LMB organizē VSIA Latvijas 
koncerti sadarbībā ar Kultūras minis-
triju un šogad tā notika divdesmit tre-
šo reizi.

LMB 2016 žūrijas locekļi:
Žūrijas priekšsēdētājs, diriģents, 

komponists, JVLMA asociētais pro-
fesors Andris Vecumnieks; muziko-
logs, JVLMA docētājs Boriss  Avra-
mecs;  muzikoloģe, Latvijas Radio 3 
Klasika žurnāliste Liene  Jakovļeva; 
muzikoloģe, Latvijas Radio 3 Klasika 
žurnāliste Maruta Rubeze; diriģents, 
mūzikas pedagogs Jānis Erenštreits; 
JVLMA profesors, akadēmiskā darba 
prorektors Normunds Vīksne; muzi-
koloģe, Latvijas Radio 3 Klasika žur-
nāliste Ilze Medne.

Rinta Bružēvica
„Latvijas koncertu“ 

sabiedrisko attiecību speciāliste

gu aleju līdz pašam Brīvības piemi-
neklim, kur jau bija savdabīgā no-
formējumā izlikts Latvijas karogs. 
Žurnālisti pildīja savu pienākumu, arī 
no Krievijas, kur operators filmēja tos 
vecākos vīrus, bet žurnāliste monoto-
ni atkārtoja vienu teikumu – premjers 
Kučinskis piedraudēja atlaist no darba 
ministrus, kuri iedomāsies iet 16. mar-
ta gājienā.

Nu, re, tagad kaimiņvalsts TV ska-
tītāji zinās, kāds mums premjers.

Ziedi nolikti, dažas bildes piemi-
ņai, dažas visiem zināmas dziesmas, 
skats uz pieminekļa zvaigznēm, un 
katrs aiziet savās gaitās; arī uz auto-
busu, lai brauktu uz atceres brīdi Les-
tenes kapos, vakarā Rīgas Latviešu 
biedrībā – Latviešu leģions dziesmās, 
attēlos un stāstījumā.

Nerakstīšu neko par vēsturiskajiem 
notikumiem, bet latviešu leģionāri bija 
īsti savas valsts patrioti, kuri apzināti 

devās sargāt neatkarību un karoja tikai 
pret PSRS, kura jau 1939. g. 11. oktob-
rī bija parakstījusi slepenu deportāci-
jas plānu.

Šajā latviešu leģiona atceres gājie-
nā es eju nu jau trīs aizsaulē aizgājušu 
vīru vietā; viņi nebija mani radinieki, 
bet mēs bijām saistīti jau no manas 
bērnības, un viņus es atceros kā visī-
stākos Latvijas patriotus.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

16. marts Rīgā
Turpinājums no 1. lpp.

upes ir izīrējamie vecie dzelzceļa vagoni, un apkārt ir plū-
mju un ābolu augļu dārzi. Atrodam vienu palikušo Anitas 
mākslas darbu, kas veidots no dabīgiem stādiem un smil-
gām. Viņa ir ļoti radoša, un abos īpašumos ir pielikusi savu 
roku.

Nomsvile (Gnomesville) jeb Rūķīšu pilsēta ir unikāla. Tā 
ir netālu no Banburijas (Bunbury) un iesākās 1990. gados 
kad viens vietējais ielas malā, koka dobumā nolika vienu 
rūķīti. Citi sekoja. Pa gadiem vieta ir tūristu plūdos, jo ta-
gad ir tūkstošiem rūķīšu; daži sadalīti pa tēmām, ģimenēm. 
Šī gada februārī valsts TV raidītājs ABC ziņoja, ka rūķīši ir 
pārņēmuši privātos īpašumus, jo vieta ir bez sētām, bet cil-
vēku soļi ir atstājuši negatīvu triecienu apkārtējai videi un 
to jāmēģina atrisināt. Bija ko apskatīt, kaut arī kārtīgi lija.

Hārvī (Harvey) siera fabrikai piebraucām gandrīz pie 
durvīm un tūlīt devāmies pie pagaršošanas galdiņa. Žēl, ka 
tos uz Adelaidi neeksportē, cits neatlika, kā to garšīgo un 
godalgoto feta sieru atvest uz mājām.

Pēdīgi izbraucam cauri Jalūpas (Yaloop) pilsētiņai, kas 

šīgada 7. janvāra ugunsgrēkos pazuda 7 minūtes. Publikai 
tik pagājušā mēnesī atvēra ceļus. Pilsēta pazaudēja visas 
restaurētās koka ēkas un vēsturiskās darbnīcas, un tikai 
puse no bijušajiem iedzīvotājiem ir atgriezušies.

Vakarā Pēters no Ilmāra mācījās, kā taisīt viņa īpaši 
garšīgos skābos kāpostus. Es esmu liela protea mīlētāja, un 
tikmēr ar Anitu bijām dziļās sarunās par to audzēšanu un 
variācijām.

7. oktobris
Mājās jāā...brauc, mā...jās... jā...a...brauc...
Brokastis bija īstā latviešu stilā ar nupat uztaisītiem 

skābajiem kāpostiem, desiņām, maizi un kartupeļiem.
Vēl būtu jānodzied „Te bija labi saimenieki...“
Ar sapakoto bagāžu devāmies uz lidlauku. Vecos lai-

kos Flindersa ielā Rudaku tante ar manu mammu – Tumuļu 
tanti dalījās savos gardumos, dzīves laimē, nelaimē un kat-
ru dienu viena pie otras pieskrēja caur nekad neaizvērta-
jiem aizmugures dārza vārtiem. Tā arī šoreiz mūsu bagāžā 
bija ne burciņa, bet burka ar skābiem kāpostiem.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Perta, Pinakuls (Pinnacles), Pembertona (4)
Turpinājums no 11. lpp.
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ki uzklāts galds. Pertā Vanadžu nav 
daudz, bet viņas ir apbrīnojami čaklas 
un gudras savas priekšnieces Ritas 
Džonsones vadībā. Un ne tikai Vana-
dzes; deviņdesmit gadus piedzīvojis, 
bijušais leģionārs un zēdelhēmietis 
Jānis Blumbergs bija pagādājis lielu, 
nē, milzīgu – torti, izdekorētu ar DV 
nozīmi pareizajās krāsās un uzrakstu 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! Tor-
te bija tik liela, ka to ēdām arī vēlāk 
pēcpusdienā, kad pulcējās tauta pēc 
Kalpaka sarīkojuma, un nākošā dienā, 
kad atgriezāmies no izbraukuma, taču 
nespējām to notiesāt, lai gan varonīgi 
pūlējāmies, jo kuram tad negaršo šo-
kolādes torte?

Kalpaka atceres sarīkojums pul-
cināja plašāku Pertas sabiedrību, un 
daži no tiem arī apmeklēja svētdienas 
lustīgo pēcpusdienu, kas sekoja no-
pietnam aktam. (Sk. atsevišķu raks-
tu.) Protams, atkal bija ēšana, un lai 
gan daži izteicās, ka nu galīgi neko 
vairs nevar dabūt iekšā, jo nupat taču 
ēdām (!) tomēr kaut kādā veidā katram 
priekšā parādījās pilns šķīvis. Arī bārs 
bija vaļā, un pie laba dzēriena taču va-
jag kaut ko uzkost!

Te nu bija pievakare, kad varēja pa-
priecāties un pasmieties. Ciemakukulī 
Adelaides Vanadzes bija līdz paņēmu-
šas dziesmas – gan solo, gan sešu balsu 
ansamblī, jokus, stāstiņus un dzejoļus, 
kas kuplināja vietējo piedāvājumu: 
Jūlija  Bernšteina izjusto dzejoli par 
vecumdienu likstām un Anitas Vaļi-
kovas stāstu, kas atgādināja, kāda bija 
dzīve un sevišķi valoda Rīgā, kad tur 
noteicēji par smalko toni bija vācieši. 
Publika ne tikvien priecājās, bet daži 
pat pakavējās personīgās atmiņās. Te 
nu bija reize, kad nopietnība ieņēma 
attālu otro vietu.

Taču vakara jokiem vēl nebija 
gals. Mājās braucot, mūsu Adelaides 
jokupēteris Imants ieminējās, ka drīz 
būšot klāt galīgs bads, jo vismaz stun-
du neesot ēsts. Ilmārs, Imanta vadībā 
skauts bijis, atsaucās uz bijušā vadītāja 
bažām un pirms gulētiešanas pasnie-

dza Imantam speciāli greznu sviest-
maizi!

Melburnas un Sidnejas delegā-
ti jau pirmdien atgriezās mājās, bet 
adelaidieši, tik tālu braukuši, gribēja 
vēl mazliet izmantot savas brīvdienas 
un papētīt apkārtni, tādēļ Ilmārs no-
organizēja izbraukumu uz Serpenti-
ne Falls, Pertas kalnos. Tur, protams, 
atrodas restorāns, un ciemiņiem bija 
sarunātas pusdienas. Atkal ēšana. Ap-
kārtne skaista, brauciens ne pārāk tāls, 
tikai laiks tāds šaubīgs – kā uz lietu. 
Uz pusdienām ieradāmies pirms no-
runātā laika, tādēļ pabraucām tālāk uz 
dambi, kuru pirms sešdesmit gadiem 
Jānis  Blumbergs, kā šai zemē uz-
ņemts dīpītis, palīdzēja būvēt.

Daži sportiski noskaņoti ekskur-
santi nodomāja no dambja uz resto-
rānu atgriezties zem sava spēka, bet 
atceļš bija ne tikai garāks, nekā brau-
cot likās, bet arī pret kalnu, un visam 
kroni uzlika pamatīga lietus gāze, kas 
staigātājus pārsteidza pusceļā. Labi, 
ka Ilmārs apžēlojās un tomēr aizbrau-
ca viņiem pakaļ. Pusdienas garšoja 
labi, bet ne tik labi kā Pertas Vanadžu 
gatavotas.

Mājā braucot, mūsu ceļu pārskrēja 
divi milzīgi putni, par kuriem Ilmārs 
mums mēģināja iestāstīt, ka tie esot 
no kādas saimniecības izbēgušas Rie-
tumaustrālijas vistas, turklāt vēl tikai 
cālīši, bet tik lētticīgi jau nu mēs ne-
esam: zinājām, ka tie ir emu.

Drīz jau atkal bija klāt Latviešu 
Centrs, bet tā ir sena patiesība, ka no 
draugiem šķirties ir grūti, un kā var tā 
vienkārši ar vārdu un rokas spiedienu 
šķirties? Turklāt abi ledusskapji vēl ne-
bija ne tuvu iztukšoti, un arī torte vēl 
kārdināja. Bārmenis bija sarunāts jau 
pa ceļam, pateicoties modernai ierīcei, 
ko sauc par mobilo telefonu, un tā nu 
vēl beidzamo reizi Ilmārs slēdza vaļa 
Nama durvis, lai mēs vēlreiz varētu 
baudīt pertiešu viesmīlību. Kā parasts, 
gāja augsti – ar dziesmām, vairākām 
ceļa kājām (dažiem ir vairāk kājas, 
nekā ar neapbruņotu aci var redzēt) 
un... ēšanu. („Nē, bet es vairs neva-
ru...“ Un tomēr). Taču šoreiz skumjas 
un laime kā vītenis vijās, jo nācās atzīt, 

ka beidzot pienācis šķiršanās brīdis.
Blakus jau aprakstītam atmiņā pa-

liek dažas neizdzēšamas bildes: Ade-
laides lidlaukā 90 gadus veco Artūru 
pamatīgi izčamda (vai liks arī izģērb-
ties?), pat kurpes liek novilkt; vēl šo-
dien nesaprotam, ko viņam mēģināja 
piesiet; kā Pertā 95 g.v. Geņai izkrāmē 
visu koferi, lai no pašas apakšas iz-
ņemtu mazas rokdarbu šķērītes (acīm-
redzot, mūsu večus redz kā jaunākos 
teroristus!); kā Geņu ar ceļamkrānu 
ceļ lidmašīnā, lai viņai aiztaupītu kāp-
šanu pa trepēm; kā Gunta nemāk tikt 
galā ar savas bagāžas reģistrēšanu un 
nodošanu, jo viss ir digitalizēts, un 
viņa vēl dzīvo divdesmitā gadsimta 
vidū; milzīgā, plakanā kabatas blašķe, 
kurā Aija bija salējusi brendiju, ar ko 
savā vārda dienā pacienāt ekskursan-
tus. Blašķe, protams, piederēja Ilmā-
ram, jo Rietumaustrālijā viss ir lielāks 
nekā citur. Gribētu redzēt to kabatu...

Taču visdziļāk sirdī iesēdusies per-
tiešu viesmīlība un sirsnība. Cerams, 
ka pēc gada, kad Adelaides Vanagi 
rīkos delegātu sapulci, varēsim turēt 
līdz un saņemt visus delegātus, bet 
sevišķi tos no rietumiem ar tādu pašu 
sirsnību un gādību. Gaidīsim visus un 
darīsim savu labāko!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Cik jauki pabūt rietumos...!
Turpinājums no 2. lpp.

Galdiņ, klājies! Ar Pertas Vanadzem.
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jam valsts bibliotekāram – Andrim 
Vilkam, Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas direktoram. Latvijas Grāma-
tizdevēji asociācija atzīst, ka viņa ie-
guldījums bibliotēku un informācijas 
zinātnē, grāmatniecībā un lasīšanas 
veicināšanā ir nenovērtējams. Vai-
rāk lasīt – https://www.lnb.lv/lv/bal-
vu-par-muza-ieguldijumu-gramatnie-
ciba-sanems-andris-vilks

Balvu Grāmatizdevēju Draugs šo-
gad saņem nedēļas žurnāls IR. 

Nominētās grāmatas būs aplūkoja-
mās šādās izstādēs:

3. līdz 23. martam Grāmatu namā 
Valters un Rapa,

6.  marta  līdz  8.  aprīlim Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā,

30. marta  līdz  2018.  gada mar-
tam – Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
M stāva UIC lasītavā,

28. aprīļa  līdz 1  .jūlijam izstāde 
2016. gada Latvijas grāmatniecībā LU 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Mi-
siņa bibliotēkā.

No 27. februāra līdz 27. martam 
portālā Delfi noritēs tradicionālais la-
sītāju balsojums par nominētajām grā-
matām.

Konkursa zelta āboli tiks sada-
līti konkursa ZELTA ĀBELE 2016 
noslēguma ceremonijā 28.  martā 
plkst.  17.00 Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Ziedoņa zālē.

Guna Bīriņa
Laikrakstam „Latvietis“

ZELTA ĀBELE 2016 
Turpinājums no 9. lpp.
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Koncertuzveduma Ja mana dzīve 
būtu tik mana vien... dalībnieki iepa-
zīstina ar topošā uzveduma iecerēm 
un izpildītājiem.

Kārļa  Pamšes 100 gadei veltīto 
koncertuzvedumu Ja mana dzīve būtu 
tik mana vien... plānots izrādīt divas 
reizes. Pirmo reizi K. Pamšes dzim-
šanas dienā 31. martā viņa dzimtajā 
pusē Madonas Kultūras namā, bet otro 
reizi – 5.  aprīlī Rīgā, Kultūras pilī 
Ziemeļblāzma, kurai iepretim meistars 
nodzīvoja sava mūža pēdējos 15 gadus.

Uzveduma koncepciju, inscenējumu 
un muzikālo vadību, pēc meistara pie-
derīgo lūguma uzņēmies jubilāra domu-
biedrs vairāku gadu garumā – muzikālā 
teātra aktieris, režisors un vokālais peda-
gogs Edgars Kramiņš, kurš ar K. Pamši 
pirmo reizi satikās Rīgas Operetes teātrī 
prakses laikā, vēl studējot Valsts teātra 
mākslas institūtā (GITIS) Maskavā.

Viņš atklāja, ka uzvedums iecerēts 
kā retrospektīva foto un kino hronikas 
materiālu kolāža ar paša jubilāra pie-
dalīšanos un hronoloģiskā secībā virk-
nēti viņa iestudēto izrāžu fragmenti, 
dziedājumi un atziņas no jubilāra sa-
rakstītajām grāmatām, kas atklāj meis-
tara unikālo devumu Latvijas teātra 
mākslā. Pēc sava žanra tas raksturos 
Kārlim Pamšem tik ļoti tuvo roman-
tisko virzienu, kuram viņš palika uz-
ticīgs līdz pat mūža galam. Uzvedums 
nebūs ieturēts latvietim raksturīgā 
nostalģiskā apcerīgumā, bet būs vitāla 
dzīves prieka un humora caurausts.

Latvijas Nacionālā teātra periodu 
meistara mūžā 21 gada garumā (1944-
1965) iezīmēs izrādes Kamēliju dāma, 
Trešais vārds, Kaija un Amerikāņu tra-
ģēdija. Uz skatuves šarmantā vecmeista-
re Māra Zemdega (Sondra) partnerībā 
ar režisoru Mihailu Kublinski (Klaidu) 
atceroties Amerikāņu traģēdiju, bet kopā 
ar pavisam jaunu, topošu Pablo (Vokālās 
akadēmijas studistu Herbertu Kašu vai 
Rūdolfu Sprukuli) atsauks atmiņā Mar-
gu no leģendārās izrādes Trešais vārds.

Māra Zemdega ir viena no jubilāra 
vecākajām studentēm, kura sastapās 
ar vecmeistaru 1952. gadā 16 gadu 
vecumā, iestājoties Latvijas Valsts 

konservatorijas (tagad Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas) Teātra fakultātē. Pēc 
tam ir meistara aktrise mūža garumā, 
ar kuru kopā viņš nospēlēja arī savu 
pēdējo lomu Rīgas Muzikāli poētiskā 
teātra izrādē ...un mūžīgs ceļš tālāk.

Savukārt, Rīgas Operetes teātra 
brīnumainajā pasaulē, kurā jubilārs pa-
vadīja 23 gadus (1966 – 1989) skatītājus 
ievedīs Nauris  Indzeris  kā Operetes 
premjers (Edvīns, Misters X, grāfs Da-
nilio,...), Vīnes Mūzikas un izpildītāj-
mākslas universitātē stažējusies Ginta 
Vikmane kā Operetes primadonna 
(Silva Vareskū, Kūrfirstiene Marija, 
Hanna Glavari), Vīnes Mūzikas un iz-
pildītājmākslas universitātē studējošā 
Anete Liepiņa kā Subrete (Stasija, mis 
Mērija, Ninona, Hanči, Valensienna) 
un Angliju iemīļojošais Juris Vizbulis 
Jaunā dendija (Bonijs, Tonijs Šlum-
bergers, Grāfs Kamils de Rosiljons, 
Ādams, Dr.Bulfineks u.c.) tēlā. Viņiem 
līdzās mūziklu Skūpsti mani, Ket! un 
Māsa Kerija kaislīgajos fragmentos uz 
skatuves atgriezīsies bijušie muzikālā 
teātra aktieri Aija  Smiltēna un Ed-
gars Kramiņš. Abi šodien sabiedrībā 
pazīstami kā vokālie pedagogi.

Aija Smiltēna ir viena no jubilāra 
jaunākajām studentēm, kura ar K. Pamši 
sastapās 1976. gadā, kļūstot par Latvijas 
Valsts konservatorijas Teātra fakultātes 
Muzikālās komēdijas aktieru kursa stu-
denti. Rīgas Operetes teātrī viņa nostrā-
dāja līdz 1995. gada 31. decembrim, kad 
ar Raimonda Paula pavēli par reorgani-
zāciju teātris tika slēgts. Savukārt, Ed-
gars Kramiņš ar K. Pamši kopā 10 gadu 
garumā (1989 – 1999) strādāja Rīgas 
Muzikāli poētiskajā teātrī, kurā jubilārs 
veica ne tikai dramaturga, aktiera un re-
žisora, bet arī mākslinieciskās padomes 
priekšsēdētāja pienākumus.

Kārļa Pamšes pedagoģisko darbī-
bu Latvijas Valsts konservatorijā no 
1953. līdz 1993. gadam un Rīgas Kul-
tūras darbinieku tehnikumā no 1965. 
līdz 1975. gadam ar fragmentiem no 
dziesmu spēles Trejmeitiņas iezīmēs 
Vokālās akadēmijas studisti Samanta 
Kolpaka, Beate Sprindžuka, Aman-
da Krauja (vai Annija Cintiņa), Her-

berts Kašs (vai Rūdolfs Sprukulis).
Uzvedums izskanēs ar fragmen-

tiem no paša jubilāra sarakstītajām lu-
gām „...un mūžīgs ceļš tālāk“, „Tavas 
debesis“, kas sniegs ieskatu vecmeis-
tara pēdējos mūža gados.

Koncertuzvedumā redzamo un 
dzirdamo kopā savīs trīs 1963. gada 
Latvijas Valsts konservatorijas Teātra 
fakultātes absolventi, Kārļa Pamšes 
audzēkņi Rasma Garne no Nacionā-
lā teātra, Jānis Dreiblats un Gunārs 
Kugrēns no Liepājas teātra.

Koncertuzvedums top, pateicoties 
Madonas novada domes, Teātra darbi-
nieku savienības un privāto uzņēmēju 
atbalstam. Informatīvo atbalstu sniedz 
Latvijas radio un Latvijas televīzija. 
Diemžēl Valsts Kultūrkapitāla fon-
da prioritāšu lokā Latvijas 100 gades 
priekšvakarā nav sniegt atbalstu šādu 
izcilu personību cildināšanai. Tāpēc 
koncerta veidotāji cer uz skatītāju 
(Kārļa Pamšes talanta cienītāju, bijušo 
audzēkņu, kolēģu, teātra studentu un 
vēsturnieku) atsaucību. Pie tam 5. ap-
rīļa pasākums Rīgā iecerēts kā zināma 
veida salidojums – iespēja satikties bi-
jušā Rīgas Operetes teātra mākslinie-
kiem un tehniskajiem darbiniekiem. 
Uzveduma laikā paredzēts sumināt arī 
bijušo teātra solisti Renāti Šteinbergu 
80 gadu jubilejā.

Elīna Geide

„Ja mana dzīve būtu tik mana vien...“
Kārļa Pamšes simtgade

Kārlis Pamše.

das pasākumu īpašniece, www.lastro-
da.com Brigita Stroda pasniegs Kro-
ņu darbnīcu. Visas 20 vietas darbnīcā 
izpirka tūlīt, kā tā parādījās Facebukā. 
Ir interesanti, ka mūsu darbnīcas arvien 
vairāk piesaista tos, kas meklē tuvību 
latvietībai, kaut paši nerunā latviski. 
Tādēļ darbnīca notiks angliski. Strodas 
uzruna par kroņu un vainagu vēsturi ir 
ļoti interesanta, kā Strodas Latvijas un 
Beļģijas darbnīcu dalībnieki liecina. 

Tādēļ aicinām jebkuru noklausīties un 
noskatīties daudzos skaistos attēlus no 
plkst.10.00 – 10.30 mazajā zālē. Ieeja 
$5 par labu daiļamatnieku projektiem.

Gadskārtējās darbnīcas 
Notiks Melburnas Latviešu namā 

6.  un  7. maijā. Ierakstiet datumu te-
lefonos! Esam lepni, ka šis pasākums 
ar katru gadu aug. Pēdējās darbnīcās 
14 pasniedzēji apmācīja 9 amatus 32 
dalībniekiem. Maijā ceram piedāvāt 
linolejuma drukāšanu, koka apstrādi, 
stellīšu un prievīšu aušanu, rotu kal-

šana, vitrāžās, ādas darbus, adīšanu, 
baltos darbus, pērlīšu aušanu un ratiņu 
vērpšanu. Iespaidīgi, vai ne?

Pieteikšanās, zvanot Mārai Bau-
manei 0433 812 244.

Ilze Švarca
LDAA vadītāja

LAAJ Lietišķās mākslas nozares vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

* http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/21.-
gadsimta-latvietis/vai-tautas-terps-ir-
atskirigs-ja-to-suj-latvietis-kas-dzivo-
citv.a79705/

Daiļamatnieku darbība
Turpinājums no 7. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi; 

Ināra Kalniņa demonstrēs cepelīnu 
(pildītu kartupeļu plācenīšu) recepti. 
Ieejas maksa $4.
Trešdien, 22. martā, plkst. 10.30 iz-

brauksim no ALB nama ar autobusu 
uz pusdienām Aldinga Hotel, Aldin-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. marts
Ģertrūde, Gerda
1892. gleznotāja Aleksandra Beļcova.
1917. (j.s., pēc v.s. 4. marts) Februāra 
revolūcija: Mihails Aleksandrovičs 
atteicās no Krievijas cara titula; vara 
pārgāja Pagaidu valdībai ar kņazu 
Georgiju Ļvovu vadībā.
1922. aktieris Miervaldis Ozoliņš.
1927. Rīgas pils Baltajā zāle notiek 
atvadīšanās no mirušā pirmā Latvijas 
valsts prezidenta Jāņa Čakstes, kurš 
tika apbedīts Meža kapos.
1972. Latvijas futbolists Viktors Lu-
kaševičs.

18. marts
Ilona, Adelīna
1872. literatūras kritiķis, publicists Jā-
nis Jansons (arī Jānis Jansons-Brauns).
1902. rakstnieks Jānis Dimants (īstajā 
vārdā Jānis Dzelme).
1902. dzejnieks, gleznotājs Daniels 
Grečs.
1912. valodnieks, folklorists Arturs 
Ozols.
1949. sabiedriska darbiniece Austrā-
lijā, laikraksta Austrālijas Latvietis 

izdevēja Latvian Publishing galvenā 
īpašniece Gunta Vagare.

19. marts
Jāzeps, Juzefa
1892. publicists, gleznotājs, Dievturu sa-
draudzības dibinātājs Ernests Brastiņš.
1892. ārsts, bioķīmiķis Aleksandrs 
Šmits.
1897. publiciste, skolu darbiniece, fol-
kloras vācēja Agnese Garijone.
1925. krokodilu mednieks Austrālijā 
Arvīds Būmentāls.
1930. dramaturģe Astrīda Jansone.
1937. vēsturniece Velta Pāvulāne.
1937. SLT aktieris un diriģents Jānis 
Ķauķis.
1957. latviešu operdziedātāja Freda 
Kalēja.
1959. ALT aktieris Pēteris Saulītis.

20. marts
Made, Irbe
1652. Ēbelings (Ebeling, Gottschalk) 
iecelts par mācītāju Gambijas kolonijās.
1927. rakstnieks Tālis Vaidars (īstajā 
vārdā Tālivaldis Sīlis).
1971. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 

Amanda Hirsta-Vaita (Hirts-Whyte).

21. marts
Dzelme, Una, Unigunde, Benedikts, 
Benedikta
1857. zemestrīcē Tokijā, Japānā gāja 
bojā vairāk kā 100 000 cilvēku.
1906. valodniece, dzejniece Valerija 
Bērziņa-Baltiņa.
1927. fiziķis Edgars Imants Siliņš.

22. marts
Tamāra, Gabriela, Gabriels, Dziedra
Starptautiskā ūdens diena
1927. dibināta studenšu korporācija 
Gaujmaliete.
1931. rakstnieks, dzejnieks, literatūras 
zinātnieks, Latvijas Okupācijas muze-
ja biedrības valdes priekšsēdētājs Val-
ters Nollendorfs.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā, 
SLT aktieris un režisors Jānis Grauds.
1949. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, muzikants Andris Kariks.

23. marts
Mirdza, Žanete, Žanna
1932. rakstnieks Jānis Plotnieks.  ■

latviešus, gandrīz visu cīņas spējīgo pa-
audzi. Izvēle nevienam netika dota.

Savādā kārtā vāciešiem šajā ziņā 
negribējās atklāti pārkāpt Ženēvas kon-
venciju. Tādēļ viņi nolēma problēmu 
viltīgi atrisināt: Latviešus neiesauca 
formālās armijas (Wehrmacht) vienī-
bās, bet šim mērķim nodibināja Latvie-
šu Waffen SS Leģionu, lai izskatītos it 
kā brīvprātīgi. Līdzīgi viņi šajā laikā 
rīkojās ar vairāku citu okupētu valstu 
iedzīvotājiem. SS bija vācu nacionālso-
cialistu brīvprātīgas režīma uzticības 
vienības, un tām un to ideoloģijai ar 
Latviešu Leģionu nebija nekāda saka-
ra. To pēc kara sīki pārbaudīja un ap-
stiprināja rietumu sabiedrotās valstis.

Latviešu karavīri tika iegrūsti lielā-
kajās austrumu frontes uguns pirtīs un 
cīnījās varonīgi. Gribēja aizkavēt jaunu 
baigo gadu un cerēja, ka varbūt kara 
beigu apjukumā būs viņiem iespēja at-
jaunot brīvu Latviju. Brīvu Latviju ar 
rietumu sabiedroto palīdzību. Leģionā-
ri bija krasi atteikušies ņemt jebkādu 
dalību jebkādās kaujās pret rietumu 
sabiedrotajiem. Kara beigās daļa viņu 
izglābās, nonākot pie rietumu sabied-

rotajiem un tūdaļ padodoties gūstā. Bet 
pusei tas nelaimējās – sevišķi Kurzemes 
cietoksnī, un viņi nonāca padomju gūs-
tā. Labākā gadījumā tas nozīmēja biļeti 
uz Sibīriju, sliktākā – lodi pakausī.

Visi šie fakti ir labi zināmi Putina 
Krievijai. Tīšām tos negrib redzēt un 
vēl jo vairāk – leģionārus nostāda kā fa-
šistus un nacionālsocialisma ideoloģi-
jas un iekārtas mīlētājus, atbalstītājus. 
Nekad, nekad – nedz Leģionā, nedz tā 
virsniecībā nav bijusi nekāda mīlestī-
ba nedz simpātijas vācu vai kādai citai 
formai fašisma vai nacionālsocialisma. 
Ar to Putina nepatiesību propogandas 
uzbrukumā pret Latviju tīšām tiek iz-
mantota šāda melīga faktu sagrozīšana. 
Šķiet, ka tam ir vairāki iemesli; aizbil-
dinājums Putina veida absolūtam režī-
mam Krievijā, un uzmanības novēršana 
no Iekšējas neapmierinātības ar krievu 
tautas vairuma zemā dzīves standarta 
neuzlabošanos. Militārisma atdzimša-
nu, kam vajag ienaidnieku tēlus.

Netiek jau leģionāri vien nostādīti 
par fašistiem, bet gan visa mūsu atjauno-
tā valsts. Vislabākais veids kā sevi segt, 
ir pretiniekam pierakstīt tieši tās īpašī-
bas, kas pašiem piemīt. Putina valstī 
tiek veicināta nostalģija pēc sabrukušās 
padomju impērijas. Daudzi pat apgalvo, 

ka Staļina Krievijai tās vēlākā stādijā 
bija krievu nacionālsciālisma iezīmes, 
un pirms Hitlers savam pseido sabied-
rotajam uzbruka, bija mēģinājumi atrast 
socialistisku kopsaucēju. Der palasīt tā 
laika dokumentus un Kominterna orga-
nizētos streikus dažās rietumu sabiedro-
to valstīs, pret karam svarīgu materiālu 
piegādāšdanu darba tautu apspiedēju – 
kapitalistu armijām. Putina paša valstī 
tiek pieļautas nacionālbolšavistu kus-
tības, un tādas ar viņa režīma atbalstu 
tiek veicinātas Krievijai simpatizējošās 
nelatviešu aprindās Latvijā.

Kā gan vislabāk novērst uzmanību 
no tā, ko paši dara, pierakstot šīs īpašī-
bas latviešiem un Latvijai! Vai varbūt 
vēl Staļina laika iespaidā palikušas 
kādas bailes no latviešu strēlniekiem, 
kuri, Oktobra revolūciju aizstāvot, ļoti 
efektīvi palīdzēja izglābt padomju re-
žīmu Krievijā. Staļins savā laikā ne ti-
kai iztīrīja padomju virsniecību no lat-
viešiem augstos posteņos, bet 1937. g. 
pat izdeva rīkojumu par zināma veida 
genocīdu pret latviešiem, kas bija pa-
likuši Padomju Savienībā. Viņu vajā-
šanai pietika pierādīt tikai, ka viņi bija 
latvieši. Vai vēsture sāk atkārtoties?
Aleksandrs Gārša, jurists un politologs

Laikrakstam „Latvietis“

Leģionāru piemiņas diena
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. martā.
€1 = 1,39450 AUD
€1 = 0,86810 GBP

€1 = 1,53510 NZD
€1 = 1,07260 USD

ga. Pa ceļam apskatīsim Budas templi, 
Sellicks jūrmalā. Pusdienu cena se-
nioriem sākot no $12. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 17. martam.
Sestdien,  25.  martā, plkst. 14.00 DV 
namā atcerēsimies 1949. gada upurus, 
skatoties 2016. gadā Dzintras Gekas uz-
ņemto dokumentāro filmu Tēvi tur, kurā 
runā notikuma upuri un viņu pēcteči. Fil-
ma latviešu valodā, ar angļu subtitriem. 
(63 min.). Pēc filmas, Vanadžu kafijas 
galds un pārrunas. Pie durvīm ziedojums 
$10 Zemessargu stipendijām Latvijā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns
Svētdien, 19. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa 3. svētdiena, dievkalpojums.
Svētdien, 19. martā, plkst. 12.00 Baznī-
cas zālē Draudzes gadskārtējā pilnsapul-
ce tūlīt pēc dievkalpojuma. Būs jāievēl, 
uz trim gadiem, jauna draudzes padome, 
kura pēc tam izraudzīs draudzes laicīgo 
vadību. Lūdzu, sāciet tagad padomāt un 
runāt ar draudzes locekļiem, kuri varē-
tu strādāt padomē. Kandidātus, ar viņu 
piekrišanu, var jau tagad pieteikt drau-
dzes sekretārei. Lūdzam visus draudzes 
locekļus piedalīties pilnsapulcē.
Svētdien,  2.  apr., plkst. 11.00 Gavēņa 
5 .svētdiena, dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 19. martā, plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku in-
formāciju sniedz Dace Ose-Abey (0422 
338 997); daceabey@bigpond.net.au
Sestdien,  25.  martā, plkst. 12.00 
Rummy & zolītes pēcpusdiena Latvie-
šu namā. Piedalīšanās $10.
Svētdien,  26.  martā, plkst. 12.00 
Lieldienu olu dekorēšanas apmācība 
Latviešu namā. Ieejas maksā ieskatīts 
vēsturisks apraksts par olu dekorēša-
nu, instrukcijas un pēcpusdienas tēja. 
Pieaugušiem $10, bērniem $5, zem 5 
par brīvu. Piedalīšanos, lūdzu pietei-
ciet Karen McDougall: 0419 689 175, 
epasts: bakinmecrazy01@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  18.  martā, plkst. 10.00 – 
10.30 Latviešu nama mazajā zālē dar-
bnīca – uzruna par kroņu un vainagu 
vēsturi, ko vadīs bijusī melburniete, 
Lastrodas pasākumu īpašniece, Brigi-
ta Stroda. Ieeja $5 par labu daiļamat-
nieku projektiem. www.lastroda.com
Sestdien,  18.  martā, plkst. 10.00 
DVMN valdes locekļi noliks vaiņagu 
pie pieminekļa Fawkner kapsētā.
Sestdien,  18.  martā, plkst. 11.30 
pulkv. O. Kalpaka un Latviešu leģiona 
atceres sarīkojums DV mītnē.
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 Mel-

burnas Latviešu biedrības MLS Inc., 
pilnsapulce Braunšteina istabā, Mel-
burna Latviešu namā, 3 Dickens Street, 
Elwood. Personām, kas vēlās kandidēt 
uz MLS Inc. (MLB) valdes amatiem, 
rakstiski jāpiesakās pie biedrziņa Jura 
Ozola: 43 Woodville St, Balwyn North 
VIC 3104 (ar viena MLB biedra rakstis-
ku atbalstu) līdz 18. martam. Informāciju 
zvaniet I. Lainei, telefona nr. 98761448.
Piektdien,  31.  martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 31. martā – 2. apr., Gaidu 
un skautu ESGAV nometne.
Sestdien,  1.  apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien,  1.  apr., Daugavas skolas 
Lieldienu tradīcijas un izstāde Latvie-
šu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 19. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  26.  martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 2. apr., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  19.  martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.
Svētdien, 2. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
No 18.marta Latviešu namā skatāma 
Ilzes Šēnbergas-Nāgelas izstāde No 
vasaras līdz vasarai.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 Sid-
nejas DV nodaļas ārkārtēja pilnsapul-
ce DV namā.
Sestdien, 18. martā, plkst. 12.00 Latvie-
šu leģiona atceres sarīkojums DV namā.
Svētdien, 19. martā, plkst. 13.00 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu biedrības 65 
gadu jubilejas sarīkojums. Dāmu kopas 
pusdienas. Ellas Mačēnas SLB jubile-
jas kompozīciju un latviešu komponistu 
programmu izpildīs Jānis Laurs un an-
samblis no Adelaides. Jauniešu ansamb-
lis Ella Mačēna, Ivars Štubis, Jānis Lu-
cis. Pieteikšanās līdz 12. martam nama 
birojā pie Imanta Līča, tel. (02) 9744 
8500 vai e-pasts slb_riga@bigpond.com
Piektdien, 31. martā, plkst. 16.00 grā-
matas Out of Latvia atvēršana Latvie-
šu namā. Pētera Jirgena stāsts par savu 
tēvu Arnoldu un viņa dzīvi Austrālijā. 
Grāmata ir angļu valodā. Lai zinām 
cik pasūtīt uzkodas, lūdzam pieteik-
ties līdz 24. martam (tel. 0422 837 287, 
vai dwkerr@westnet.com.au).
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 26. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-

karēdienu.
Svētdien, 2. apr., plkst. 10.00 Ciešanu 
laika dievkalpojums ar Svēto Vakarē-
dienu
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  19.  martā, plkst. 9.30 
III Gavēņa dievkalpojums.
Svētdien,  26.  martā, plkst. 9.30 
IV Gavēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Sestdien, 25. martā, plkst. 18.00 Go-
dinot tuvojošos Latvijas valsts 100 
gadu jubileju 2018. gadā, Stokholmas 
latviešu koris un Latvijas Universitā-
tes absolventu koris JUBILATE, ai-
cina uz Lūcijas Garūtas un Andreja 
Eglīša kantātes Dievs, Tava zeme deg! 
atskaņojumu Stokholmā Klāras baznī-
cā (S:ta Clara K®rka, Klarabergsga-
tan 37). http://zla.se/zviedrijas-latvie-
si-jaunumi/dievstavazemedeg
Svētdien, 26. martā, plkst. 15.00 Lat-
vijas Universitātes absolventu kora JU-
BILATE koncerts Stokholmā Petruskyr-
kan (Kyrkvägen 27) ar Ulda Stabulnieka 
dziesmu programmu. Diriģents Juris 
Kļaviņš. Pēc koncerta saviesīga kafijas 
pēcpusdiena.  Ieejas 50 SEK.

Latvijā
Sestdien,  18.  martā, plkst. 19.00 
Dzintaru koncertzāle uz latviešu tra-
dicionālās tautas mūzikas un elektro-
nikas sintēzi ciklā Dzimuši Latvijā 
aicina Laima Jansone un DJ Monsta.
Svētdien, 19. martā, visas dienas ga-
rumā Lielās dienas svinēšana Rīgā.
Sestdien,  25.  martā, plkst. 19.00 
Dzintaru koncertzālē uz kārtējo cikla 
Jūrmala Jazz koncertu aicinās Sebas-
tiana Studņicka džeza trio, kura mu-
zikālos ceļojumus allaž raksturo trīs 
nozīmīgākās jomas – džezs, klasiskā 
mūzika un elektroniskā mūzika.
Svētdien,  26.  martā, plkst. 14.00 
Dzintaru koncertzālē uz otro demokrā-
tiskā cikla Brīvdienu mūzika koncertu 
aicinās izcilais vijolnieks Raimonds 
Ozols ar stīgu kvartetu, kas apvieno 
mūziķus, kuri ikdienā redzami Latvi-
jas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī.
Sestdien, 1. apr. un 2. apr., Jelgavas pil-
sētas kultūras namā un Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā jau ceturto reizi notiks Starp-
tautiskais pūtēju orķestru konkurss Bal-
tic open un IX Latvijas pūtēju orķestru 
konkurss, kurā piedalīsies 46 pūtēju or-
ķestri, viņu vidū trīs ārzemju kolektīvi no 
Igaunijas un Lietuvas, kopā ap 1700 mū-
ziķu četrās grūtības pakāpes grupās.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


