
Vasaras Vidusskola atklāta!
Ļoti smaidīgas skolēnu sejas

Tipiskā karstā un 
saulainā Dienvidaustrā-
lijas dienā, 3. janvārī, 
tika atklāts 46. Annas 
Ziedares  Vasaras  vi-
dusskolas darbības 
gads. Pirmais skolēnu, 
skolotāju un dalībnieku 

aplis notika parastajā vietā, Dzintaru 
karogu laukumā. Aplis šogad ļoti liels, 

gandrīz līdz pat mašīnu novietošanas 
laukumam. Ilgu laiku šādu apli nees-
mu redzējis, un cerams, ka nākama-
jos gados tas nesamazināsies. Annas 
Ziedares sapņa vīzija vēl stipri turas 
pie iecerētā. Nevaru atbildēt, kā Anna 
Ziedare justos pēc šodienas skata, bet 
varu iedomāties aizraujošo atbildi.

Ar jauno mācību gadu arī nāk jau-
na skolas vadība, un tā ir Iveta Laine 

no Melburnas. Iveta sacīja ievadvār-
dus un priecājās un arī pateicās par 
tik lielu ieradušos jauniešu skaitu. 
Skolēni ir atbraukuši no visām Aus-
trālijas malām, protams, no Adelaides, 
Melburnas un Sidnejas, kā arī no Per-
tas, Kanberas un Brisbanes. Tiešām, 
Austrālijas latviešu skola! Skolotāju 

Valsts prezidenta Egila Levita 
uzruna Vecgada vakarā
Mani mīļie līdzcilvēki!

Ir mirkļi, ko mēs 
visi – tik atšķirīgie un 
neatkārtojamie – izdzī-
vojam kopā. Tāds būs 
pēc dažām minūtēm – 
ikkatram no mums un 
kopīgi mūsu Latvijai 

sāksies jaunais – 2020. gads, sāksies 
21. gadsimta trešā desmitgade.

Šajā kopības brīdī es gribu mums 
visiem Jaunajā gadā vēlēt cerību, ticī-
bu un pārliecību.

Es vēlu mums cerību, jo cerībās 
dzīvo mūsu sapņi. Es nerunāju par 
tiem, ko redzam miegā, bet sapņiem, 
kuros ieceram savu un mūsu Latvijas 
nākotni. Tie spēj saredzēt to, kā vēl 
nav. Iezīmēt jābūtību. Mums jāmāk 
gudri sapņot, lai atbildētu uz 21. gad-

simta lielajiem jau-
tājumiem.

Jauns ekono-
mikas modelis, kas 
celtu godā pietie-
kamību kā vērtību, 
nevis nežēlīgu dzī-
šanos pēc pārtēriņa. Tas nozīmē jaunu 
uzvedību patēriņā, citu attieksmi soci-
ālā laukā, jaunus ikdienas paradumus 
gan katram no mums personīgi, gan 
valstīm un citiem globālajiem spēlētā-
jiem. To pieprasa solidaritāte ar veselo 
saprātu, ar mūsu veselību, ar paau-
dzēm, kas nāks pēc mums, un ar visu 
dzīvo dabu.

Mēs priecājamies par tehnoloģiju 
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LAAJ vicepriekšsēde Adelaidē Skaidrīte Aguļēviča atklāja mācību gadu 46. Annas Ziedares Vasaras vidusskolai.
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Kad ceturtdien, 
2. janvāra rītā, Falls 
Creek Howmans Gap 
Alpine Centre paziņoja 
3x3 vadītājam Arturam 
Landsbergam, ka uguns-
drošības dēļ ir izsludināts 
Watch and Act (Vērot un 

rīkoties) brīdinājums un 3x3 tur nevarēs 
notikt, lielākā daļa braucēji jau bija ceļā. 
Un tas par spīti tam, ka iepriekšējā dienā 
Artūrs bija cītīgi prasījis gan Howmans 
Gap Alpine Centre, gan Folskrīka (Falls 
Creek) ugunsdzēsējiem, vai saiets varēs 
notikt, un atbildes bija, ka nekādu brīdi-
nājumu nav, lai brauc! Tik ātri un neprog-
nozējami uguns situācija bija mainījusies.

Piecas iepriekšējās reizēs pa dau-
dziem gadiem 3x3 noturēja šai vietā 
bez problēmām. Vieta bija iemīļota, 
jo tur vienmēr bija mērenāka tempe-
ratūra nekā Melburnā tādā gada laikā, 
kādreiz mita kārtīgs vēsums un pat 
migla. Šoreiz gan nē.

3x3 braucēji tad sanāca ātri BP ben-
zīna pildītavā Ziemeļglenrovanā (North 
Glenrowan). Pirmais mērķis bija pa-
ziņot visiem, kas brauc, bet tad otrais 
mērķis bija – izdomāt, ko darīt? Negāja 
ilgi nospriest, ka par spīti visam, 3x3 
var turpināt saīsinātā veidā Melburnas 
Latviešu namā. Zināja, ka vairākiem 

dalībniekiem, it sevišķi no Sidnejas un 
tālāk, tur nebūs iespējams nokļūt, tātad 
3x3 notiks mazākā sastāvā.

Tomēr piektdien, 3. janvārī, sāka 
saietu Melburnas Latviešu namā ar ka-
roga pacelšanu un himnu. Sekoja rīta ie-
virzes (nodarbības) rokdarbiem Andas 
Banikos un Anitas Hermanes vadībā; 
muzicēšana un kokļu spēles Latvijas 
viesu Skaņumājas muzikantu vadībā – 
Sandra Lipska, Ilmārs Pumpurs un 
Māra Raģe. Sandra Betkere vadīja ½x½ 
bērniem, bet Anta Brahmane gādāja 
par bērnudārzu zīdaiņiem. Pusdienas 
(pankūkas) gatavoja Kulinārijas ievir-
zes vadītāja Iveta Zundure un Tauriķa 
redaktore citā lomā – Madara Tampe.

Pēcpusdienā rīta ievirze Spodrināsim 
latviešu valodu, kur viešņa no LV Izglī-
tības ministrijas Inga Laizāne ne tikai 
apgaismoja, bet dažreiz tīri pārsteidza 
dalībniekus ar norādījumiem kā pareizi 
rakstīt: Es visu mūžu esmu rakstījis tā, – 
izskanēja no daudziem, bet citi atkal: Es 
nekad nezināju, kā bija pareizi... Kokles 
ievirze Māras Raģes vadībā arī saistīja 
vairākus, un čaklie rokdarbnieki turpinā-
ja savu darbību – alvas liešanu, celu auša-
nu, adīšanu. Diena noslēdzās ar dziesmu 
stundu kopā ar Skaņumājas muzikantiem.

Sestdienas un svētdienas programmu 
publicēja plašāki, un līdz svētdienai arī 

3x3 gars – un darbība – turpinās
Saiets pārcelts uz Latviešu namu
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pienāca vairāk kā 10 papildus dieninieki, 
papildinot 25 jau pamata 3x3 dalībniekus. 
Turpināja visas ievirzes, bet nāca klāt 
katru dienu jauna lekcija – Ilmārs Pum-
purs sestdien stāstīja par neseniem ins-
trumentiem latviešu tautas mūzikā. Kaut 
uzskata kokli, dūdas, tauri un stabuli kā 
tradicionālus tautas mūzikas instrumen-
tus jau no 18. un 19. gs., tautas mūzikā 

3x3 atklāšana Melburnas Latviešu nama pagalmā. No labās: 3x3 vadītājs Arturs Landsbergs, 3x3 Austrālijā padomes 
priekšsēdis Uldis Ozoliņš.
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Ugunsdzēsēji ceļā uz ugunsgrēku.



Ceturtdien, 2020. gada 9. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

sāka skanēt gan vijole, gan dažādas er-
moņikas (akordeoni), cītara, mandolīna, 
klarnete (prāģeru iespaidā), kā arī metāla 
pūšamie instrumenti un ģitāra. Svētdie-
nas lekcija bija Nemateriālās kultūras 
mantojums, kurā apskatīja tradicionālās 
iemaņas un amatus, kuri ir apdraudēti, un 
ko uztur un nodod nākamām paaudzēm.

It sevišķi populāra kļuva svētdienas 
kulinārijas ievirze, kura ar lielu entuzi-
asmu gatavoja gan jāņusieru, gan me-
dus kūku. Iznāca saieta avīze Tauriķis.

Svētdienas vakarā parastā 3x3 stilā 
noritēja atvadas vakars, nu jau ar kādu 
40 dalībnieku skaitu. Vispirms bija ofi-
ciāla saieta slēgšana – 3x3 Austrālijā 
padomes priekšsēdis Uldis Ozoliņš pa-
teicās atbalstītājiem un sponsoriem; tie 
bija: LV Kultūras ministrija, LV Izglītī-

bas un Zinātnes ministrija, DV nodaļas 
Melburnā, Kanberā un Pertā; Dnister 
kredītkooperatīvs, Sidnejas Latviešu 
biedrība un Latviešu daiļamatnieku 
apvienība, kā arī vairāki individuāli 
ziedotāji. Pateicās arī Melburnas Lat-
viešu namam, ka uz to varēja tik ātri 
un neproblemātiski pārcelt saietu.

Daugav’ abas malas skanēja karoga 
novilkšanas laikā, un oficiālo daļu noslē-
dza ar tradicionālo 3x3 atvadu dziesmu 
Šķiramiesi mēs, ļautiņi. Sekoja atvadu va-
kars spraigā gaisotnē, kur pateicās visiem 
ieviržu un darbības vadītājiem, un Uldis 
Ozoliņš izteica it sevišķu paldies saietu 
vadītājam Artūram Landbergam, kurš ar 
milzīgu enerģiju un lietvedības saprātu 
nodrošināja, ka 3x3 gars un darbība tur-
pinājās arī šajos trauksmainos apstākļos.

Uldis Ozoliņš,
3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

Viktorijas vasaras latvisko nodar-
bību programma rit vaļā ar pilnu jau-
du! Izskanējuši skaisti jauniešu svēt-
ki – 36. Jaunatnes dienas, iesākusies 
Tērvetes bērnu nometne, un 3x3 saiets, 
kas bija paredzēts no 2. līdz 8. jan-
vārim, beidzās dažas dienas agrāk. 
Saiets diemžēl bija jāpārceļ ugunsbīs-
tamības dēļ, kuri apdraudēja saieta no-
rises vietu, Austrālijas alpos, Folskrī-
kā (Falls Creek), un saieta formāts bija 
jaunajiem apstākļiem jāpielāgo.

2. janvārī, dalībniekiem jau do-
doties ceļā uz saietu, tika saņemts zi-
ņojums, ka uz Folskrīku nevar tikt, jo 
ugunsgrēki apdraud saieta vietu. Visi 
dalībnieki un pasniedzēji tika apzva-
nīti, un pēc steidzīgi sasauktas sapul-
ces ar dalībniekiem lauku pilsētā pa 
ceļam uz 3x3, saiets tika pārcelts uz 
Melburnas Latviešu namu.

Līdz ar pārcelšanos uz Melburnu, 
atkrita ievērojams dalībnieku skaits, 
kā arī pasniedzēju. Programmas for-
māts izmainījās, arī ar to, ka nevarēja 
notikt kopēja pārnakšņošana un sadzī-
ve. Pēc kopējām pārrunām 4. janvārī 

tika izlemts saieta laiku saīsināt.
3x3 saieta atklāšana notika 3. jan-

vārī Melburnas Latviešu namā un no-
slēgums – 5. janvārī.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Austrālijas vasara 

turpinās. Šīs nedēļas 
mazās lietus gāzes īslai-
cīgi palīdzēja ugunsdzē-
sējiem, bet karstais laiks 
nekur nav pazudis. Vēl 

ilgi un dikti Austrāliju aplaimos augs-
tās temperatūras.

Latvijā turpinās siltā ziema. Ja 
sniegs parādās, tas arī ātri pazūd.

Sociālos medijos apceļo dažādas 
īpatnības. Protams, kā es jau agrāk 
esmu minējis – ir klimata maiņas no-
liedzēji, ir cilvēku lomas noliedzēji un 
ir apgalvojumi, ka agrāk jau bija lielā-
ki ugunsgrēki, un tagad salīdzinājumā 
nav nekas sevišķs. Situācijas skaid-
rošanai ir dažādas kartes, kuras it kā 
parāda vietas Austrālijā, kur deg. Kad 
ievēro to, ka dažās šādās kartēs arī 
tuksnesis Austrālijas vidienē deg, tad 
jāsaprot, ka ar to karti nav viss kārtībā.

Nenoliedzami, Melnās piektdienas 
meža ugunsgrēki Viktorijā 1939. gada 
13. janvārī bija traģiski – 71 cilvēks gāja 
bojā, 20 000 kvadrātkilometri izdega, 
un 3700 ēkas nodega. Iepriekšējās die-
nas bija ļoti karstas, bet tieši piektdie-
nā, 13. janvārī gaisa temperatūra ēnā 
Melburnā sasniedza 45,6°C. Šo tempe-
ratūras rekordu tikai pārsniedza Melnā 
sestdienā – 2009. gada 7. februārī, kad 
Melburnā sasniedza 46,4°C, un uguns-
grēkos izdega tikai 11 000 kvadrātkilo-
metri, bet dzīvību zaudēja 173 cilvēki.

Salīdzinājumam, atgādināšu, ka 
Vidzemes platība ir 25 683 kvadrātki-
lometri.

Karaliskā izmeklēšanas komisija 
pēc 1939. gada ugunsgrēkiem secinā-
ja, ka lielākā daļa ugunsgrēku bija ar 
cilvēku rokām aizdedzināti – neuzma-
nīga dedzināšana, nometņu ugunskuri, 
zāģētavas, zemes tīrīšana (var salīdzi-
nāt ar gadskārtējo kūlas dedzināšanu 
Latvijā). Izmeklēšanas rezultātā tika ie-
viestas lielas maiņas mežu apsaimnie-
košanā. Šīgada ugunsgrēki ir pārsvarā 
dabas radīti, ne cilvēku aizdedzināti.

Sociālos medijos arī patlaban ir ļoti 
populāri vainot zaļos par ugunsgrē-
kiem, jo tie neesot ļāvuši profilaktiski 
sadedzināt sakrājušo lieku degvielu – 
biezos krūmājus – un atdedzināt dro-
šas aizsargjoslas. Patiesība ir tāda, ka 
profilaktiskai dedzināšanai jaunajos 
klimata apstākļos paliek mazāk un 
mazāk piemērotu dienu.

Bez sadegušiem mežiem un no-
degušām mājām draud vēl cita nelai-
me – ūdenskrātuvju piesārņošana ar 
pelniem, beigtiem zvēriem un citām 
lietām. Šis drauds jau ir īstenojies vai-
rākās Austrālijas pilsētiņās.

Rezumējot – ir slikti, un būs vēl 
sliktāk. Gan šogad, gan nākotnē. Ir pē-
dējais laiks cīnīties pret cilvēku radīto 
klimata maiņu.

GN

Ugunsgrēku izraisītās vasaras 
plānu maiņas
3x3 saiets Austrālijā šogad saīsināts

Karoga pacelšana Melburnas Latvie-
šu namā.
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3x3 gars – un darbība – turpinās
Turpinājums no 2. lpp.

Nodarbības Latviešu namā.
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36. Jaunatnes dienas
Atklāšana un Izstāde

„Pūt vējiņi, dzen laiviņu...“ ar dūdas 
skaņām, lepni un cēli, jauniešu goda 
sardze, greznojušies tautas tērpos, pa-
vadīja Latvijas karogu. Tā iesākās, ilgi 
gaidītās 36. Jaunatnes dienas Austrālijā, 
kas šogad notika Melburnā. Tajās atkal 
bija pulcējušies jaunieši no visas Austrā-
lijas, lai izpaustu latviešu dziesmu, deju, 
teātri un kultūru jautrā, draudzīgā vidē.

Latvieši no visām paaudzēm bija 
pulcējušies Melburnas Latviešu namā, 
lai baudītu 36. JD un izstādes atklāša-
nu, kurā varam skatīt par bijušajām JD. 
Iedzerot aukstu šampānieti, baudīju 
JD izstādi, kura bija krāsaina, vispusī-
ga ar labi sakoptu vēsturisku informā-
ciju no visām iepriekšējām JD, ieskai-
tot JD atmiņas, zīmogus, T-kreklus, 
fotogrāfijas un programmas.

Fotogrāfijās parādījās daudzas pa-
zīstamas jaunas sejas, dažas no kurām 
ir tagad mazliet nosirmojušas, un ku-
riem pašiem bērni tagad piedalīsies 
šajos 36. JD sarīkojumos. Skatoties 
izstādi, man bija prieks, ka mūsdienu 
latviešu jauniešiem vēl ir liela interese 
un iekšējā degsme par savu latvietību. 
Melburnā jaunieši vēlreiz sanāca kopā 
un svinēja savus jauniešu rīkotos svēt-
kus tā, kā tas ir jau iepriekš darīts 35 
reizes kopš pirmajām JD 1962. gadā.

JD Atklāšanā (ar pirmo uzstāšanos) 
mūs pagodināja apvienotais jauniešu 
koris ar dziedātājiem no Melburnas 
un Sidnejas diriģentes Jolantas  Lār-
manes un Aijas  Dragūnas  vadībā ar 
Sandras  Birzes klavieru pavadīju-
mu. Vairāk nekā 30 jauni koristi (tieši 
puse – puiši un puse – meitenes) pulcē-
jās uz podestiem un melodiski ievadīja 
Atklāšanu ar Tumša nakte (latviešu tau-
tas dziesma, aranžējis Pēteris Plakidis).

36. Jaunatnes dienas atklāja Lija An-
dersone (36. JD priekšsēde), kura savā 
uzrunā patiecās JD komitejai par pada-
rīto lielo darbu, organizējot šos svētkus, 

un par atbalstu tiem, kuri to bija snieguši. 
Viņa mums atgādināja, ka JD ir uzsvars 
uz mūsu vietējo jauniešu talantu izcelša-
nu, izveidojot telpu, kurā sanākt kopā, lai 
svinētu un godinātu mūsu latviešu kul-
tūru – „tikai kā mēs to protam.“

Apvienotais jauniešu koris vēlreiz 
iepriecināja klātesošos ar divām melo-
diskām, tautā pazīstamām dziesmām, 
kuras bija: Tu esi (Raimonds Pauls, 
aranžējis Arvīds Platpers) un Novij 
man, māmuliņa (latviešu tautas dzies-
ma, aranžējis Zigmars Liepiņš).

36. JD rīcības komiteju personīgi ap-
sveica PBLA priekšsēde Kristīne Saulī-
te un LJAA priekšsēde Daina Jefamova. 
Rakstisks apsveikums arī tika nolasīts 
no Latvijas Republikas Kultūras minis-
tra Naura Puntuļa, kurš uzsvēra: „...kad 
mūsos ierunājās senču balss, kas skaidrā 
latviešu valodā saka – es esmu Latvija! 
Un šī balss kļūst spēcīgāka, ja ikdienā to 
izkopjam – ar saziņu, pulcēšanos dzies-
mām, dejām, sarunām un jokiem.“

36. Jaunatnes dienu priekšsēdes uzruna Atklāšanā
Baudīsim šo nedēļu kopā

Sveicu visus 36. Jau-
natnes dienās!

Es vēlētos aplieci-
nāt, ka Jaunatnes dienas 
tiek rīkotas uz Kulinu 
tautas Buong Vurrung 

zemes, kuri vairāk nekā 60 000 gadu 
ir dziedājuši savas dziesmas un uztu-
rējuši savu kultūru. Es apliecinu, ka 
suverenitāte nekad netika nodota, un 
ka līgums („treaty“) nekad nav bijis 
parakstīts. Mēs esam pateicīgi par ie-
spēju svinēt mūsu latvisko mantojumu 
uz šīs zemes un izsakām cieņu pagāt-
nes, tagadnes un topošajiem vecajiem 
(„elders“), kā arī visiem aborigēnu cil-
vēkiem, kuri šodien šeit atrastos.

Paldies, ka jūs esat sabraukuši 
Melburnā. Ir bijis jauks izaicinājums, 
kopā ar manu komiteju sastādīt prog-
rammas un tagad jums to pasniegt. 
Es pati nevaru sagaidīt redzēt visu, ko 
mūsu jaunieši spēj darīt – no uzstāša-
nās līdz rīkošanai un būt kopā latviskā 
vidē.

Šī nedēļa ir pateicības apliecinā-
jums visiem, kuri šeit esam sanākuši 
kopā – tostarp mūsu vecvecāki un ve-
cāki – kuri mūs veda uz latviešu sko-
lām, sūtīja mūs uz Tērveti, 3x3 un Va-
saras vidusskolu, lai runātu ar mums 
un mācītu mums, cik svarīga ir latvie-
šu kultūra kā mūsu dzīves sastāvdaļa. 
Paldies!

Un jauniešiem šī 
nedēļa ir kulminā-
cija jūsu aizrautībai 
un sajūsmai par savu 
mantojumu. Es patiesi 
ceru, ka jūs baudīsiet 
šo nedēļu, un jums būs 
patiešām patīkami pavadīts laiks.

Baudīsim šo nedēļu kopā – vai esat 
jaunietis, vai vecāks, kā arī visi, kas 
jūtas jaunieši sirdīs!

Lija Andersone, 
36. JD priekšsēde 

27.12.2019. 

Red.: Uzruna bija latviešu un angļu 
valodā.

Koris Jaunatnes dienu Atklāšanā.
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Izstāde – Agrāko Jaunatnes dienu 
emblēmas.
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2019. gadā baltieši 
atzīmēja 30 gadus kopš 
Baltijas ceļa akcijas. To-
reiz, apmēram, divi mil-
joni cilvēku – jauni un 
veci – sadevušies rokās 
veidoja dzīvo ķēdi no Tal-

linas, caur Rīgu līdz Viļņai, lai parādītu 
cieņu pret tēvu zemi un dotu cerību, ka 
kopā mēs varam veidot savu nākotni. 
Jaunieši lietoja šo tēmu tautas dejas 
uzvedumā, lai atspoguļotu tautas dejas 
attīstību beidzamajos trīsdesmit gados.

Jaunatnes dienu Tautas deju uz-
vedums notika 2019. g.  30. decembrī 
Melburnas Latviešu namā. Kā bieži no-
tiek JD, diena bija rekordkarsta, +40°C. 
Laimīgā kārtā ēka bija labi dzesināta. 
Sēdvietas zālē bija noliktas U formā, un 
dejotāji izmantoja gan zāli, gan skatuvi. 
Uzvedums notika ieskaņotas mūzikas 
pavadījumā. Dejotāji gatavojās foajē, 
pa trepēm iedejojot zālē, kur skatītājus 
iepazīstināja ar katru grupu: Adelaides 
Auseklītis – trīs dejotāji  Tamāras  Lī-
dumas vadībā; Kanberas Sprigulītis – 
vadītais Tomas Volša (Walsh) kopā ar 
piecām meitenēm; Sidnejas Jautrais 
pāris – Ivetas Rones vadībā un paši 
mājinieki – Melburnas Ritenītis, JD 
priekšsēdes Lijas Andersones vadībā.

Uzveduma pirmās daļa dejas bija 
ņemtas no iemīļotās Zilās grāmatas, ie-
skaitot Muškadrillis, Sešdancis, Maģais 
dancis, un dejotāji tos labi izpildīja. 
Lai skatītājiem atgādinātu par šī vaka-
ru tēmu, pirmo daļu noslēdza ar jaunu 
sniegumu – Kates Jaunalksnes horeo-
grāfēto interesanto dejas un kustības 
gabalu Dzintara ceļš izpildīja visas ko-
pas, un tā tika papildināta ar filmu un 
ieskaņotu dziesmu Atmosties Baltija.

Pēc starpbrīža koncerta otrā daļa 
bija veltīta dejām, kuras ir bijušas ho-
reogrāfētas kopš neatkarības atgūša-
nas. Izvēlētās dejas lielākā daļa bija 
no Austrālijas deja pūru. Augškojnieku 
deju (hor. Juris Runģis) izpildīja Jaut-
rais Pāris – kopa, kuru Juris pats ilgus 
gadus vadīja. Šajās dienās grupā ir jau-
ni dejotāji, kuri pat nebija dzimuši, kad 
Jautrais pāris ceļoja pa pasauli ar Sau-
les Jostas ansambli Jura vadībā. Tomēr 
jaunieši labi nodejoja, veidojot taisnas 
rindas un labi izveidoja musturus. 
Kurzemnieka pērkoņdancis (hor. Zigis 
Miezītis no Kanādas), Auseklītis aizte-
cēja saules meita lūkoties. Šo stilizēto 
deju ar dramatiskām tūrēm cēli izpildī-
ja Ritenītis, un publika Meburnas gru-
pu pavadīja ar aizrautīgiem aplausiem.

Sadanci (hor. Skaidrīte Dariusa) 
kopā sandancoja Sprigulītis ar Auseklī-
ti, ar diviem puišiem un septiņām mei-
tenēm. Vēl divas Skaidrītes dejas tika 
izpildītas. Ziediņš ir Saules Jostas iemī-
ļotā deja. Jautrais pāris to nodejoja ar 
smaidi uz lupām un ar viegliem soļiem. 
Un nebūtu Tautas dejas lieluzvedums 

bez meiteņu dejas – Skani, skani trīdek-
snīti izpildīja Sprigulīša meitenes.

Ritenītis iepriecināja publiku ar 
Ieviņa. Lija  Andersone, grupas va-
dītāja, arī ir šī dejas horeogrāfe. Deja 
iesākās ar interesantu uznākšanu un 
dejotāji turpināja ar spraugaino ritmu, 
kas publikai ļoti patika.

Vēl vien jaunā horeogrāfēta deju, 
šoreiz no Sidnejas, ir Sarmas Straz-
das – Laid iekša’i. Šī deja ir rotaļas 
veidā un ļoti piemērota jaunajiem de-
jotājiem.

Skatītājus arī ļoti iepriecināja pēdē-
jā jaunrades deju Munģklung klaņģis, 
kuru Ritenīša dejotāji paši bija horeo-
grāfējuši speciāli Jaunatnes dienām. 
Dejā izmantotas dejotāju vingrošanas 
spējas, pārsteidzot publiku no paša sā-
kuma ar meiteņu ratu riteņiem uz ska-
tuves. Skatītāji priecājās ar dejas oriģi-
nalitāti un puiku spēku, ceļot meitenes 
gaisā. Mūzika turpinājās straujā ritmā, 
un dejotāji ritinājās virpulī, kamēr pub-

lika aplaudēja ritmā un sauca Atkārtot! 
Tomēr 40°C siltā vakarā skatītāji sapra-
ta, ka tādu bagātību tomēr neatkārtos.

Sekoja kopdeja Čukai, ņukai; atkal 
tika izmantota gan skatuve, gan arī 
zāle. Uzvedums nobeidzās ar publikas 
aplausiem un siltu sajūtu ap sirdi.

Kad aplausi aprima, ziedus pasnie-
dza kopu vadītājiem, pateicības bija 
pateiktas un Lija Andersone nodeva 
JD karogu Tamārai  Līdumai, kura, 
karogu saņemot, ielūdza visus piedalī-
ties Adelaides JD 2021. gadā.

Bija mazliet skumji redzēt, tik 
mazu skaitu dejotāju, it sevišķi no Ade-
laides. Cerams, ka jaunieši saņemsies, 
iesaistīs vecus un jaunus dejotājus, lai 
Auseklītī atkal būtu daudz pāru. JD 
sarīkojumos šogad redzējām un klau-
sījām, ka jauniešiem ir daudz talantīgu 
mūziķu. Vēlētos atkal redzēt, ka muzi-
kanti pavada dejotājus, lai izceltu dejas 

„Dzintara ceļš“
Tautas deju uzvedums 36. Jaunatnes dienās Melburnā

„Sadancis“ – tautas deju kopas „Sprigulītis“ un „Auseklītis“.
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Tautas deja kopa „Ritenītis“.
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Tautas dejas kopa „Sprigulītis“ ar „Jautrā pāra“ dejotājiem.
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Svētdien, 29. de-
cembrī, plkst. 16.00 
Melburnas Latviešu 
nama Lielajā zālē, JD 
ietvaros notika Jauniešu 
koncerts.

Jaunais gads ir jau 
ieradies ar sparīgu jau-

du, un ar spilgtu atmiņas liesmu cen-
tīšos atstāstīt, ko dzirdēju, redzēju un 
izbaudīju 36. JD Jauniešu koncertā. 
Vispār, 36. JD komitejai un koncertu, 
uzvedumu un Jaungadu balles rīkotā-
jiem vēlos izteikt sirsnīgu paldies par 
lielo, apdomāto un apjomīgo darbu – 
Jaunatnes dienas bija izcilas, skaistas, 
iedvesmotas un jautras!

Koncerta apmeklētāji no līksmās 
Rīgas kafejnīcas burzmas ieņēma sēd-
vietas Lielajā zālē un gaidīja jaunie-
šu sniegumu. Pieteicējs – asprātīgais 
Kalvis  Švolmanis uzreiz piesaistīja 
publiku ar savu humoristisko pieeju. 
Gaisotne mainījās, un zilganās gais-
mas blāzmā baudījām skatuves iekār-
tu. Melburnieši, Kaija  Lārmane ar 
savu māti Jolantu un brāli Ronanu, 
atskaņoja tautas mūzikas apdares; 
meitenes izrādīja veiklu prasmi kok-
ļu spēlē, tīru dziedājumu, bet brālis 
ar smalku, niansētu perkusijas prasmi 
(djembe, zvaniņi, lietus koks – rain-
stick). Baltie tērpi atspoguļoja Kaijas 
izjusto latvisko identitāti. Ģimene ie-
jūtīgi un silti izpildīja trīs dziesmas, 
trešajā dziesmā Ronans piebiedrojas 
ar dzidru vokālo basa līniju.

Skaisti un sirsnīgi dziedāja Sidne-
jas Selga  Tuktēna viņas vismīļākajā 
žanrā – pop mūzikas stilā. Baudījām 
viņas siltumu un gaišumu, tīro dik-
ciju un samtaino vokālo izpildījumu, 
Kaspara Moore ģitāras pavadījumā.

Melburnietis Edmunds Eimanis – 
pianists, atskaņojot Hajime Wakai un 
Dave Brubeck skaņdarbus, pārlieci-
nāja par savu topošo un radošo dže-
za izjūtu – izskanēja krāsaini akordi 
ar trillerīšu izrotājumiem, veiklas 
un mainīgas modulācijas, efektīgas 
melodiskās kontūras un dejas ritmu 

akordi. Solo improvizācijas daļa otra-
jā skaņdarbā bija veiksmīga un stilīga, 
faktūra skanīgi izveidota. Sajūsmināti 
aplausi.

Karmena Drēziņa – flautiste, arī 
melburniete, Kerolina  Morisa  (Ca-
rolyn  Morris) klavieru pavadījumā 
atskaņoja virtuozo Cecile Chaminade 
Concertino, parādot gan medainus, 
siltus un krāšņus toņus kā ar sapņai-
nu fantāziju (reverie), vidus daļā ar 
vijošām modulācijām. Jautrās, veik-
lās pasāžas un draiskulīgā beigu daļa 
varonīgi pacēlās lidojošā kulminā-
cijā. Publika atsaucās ar vētrainiem 
aplausiem. Ļoti iespaidīga bija sārtā, 
kā saulrieta apgaismotā skatuve, kas 
izteiksmīgi izsekoja muzikālajam iz-
pildījumam.

Gaiši zaļa gaisma ar rozā akcen-
tiem. Minēšu izcilo apgaismošanu 
vairākas reizes, jo ikkatram priekšne-
sumam Andrejs  Jaudzems piešķīra 
savu māksliniecisko pieskārienu, kas 
līdz ar viņa profesionālo skaņas režiju, 
izveidoja ļoti augstvērtīgu koncertu.

Koncertu turpināja atkal melbur-
niete Maija Dārziņa – balss, Kaspa-
ra Švolmaņa ģitāras pavadījumā, 
izpildot divas dziesmas: Holšteins-Up-
manis/Ziedonis Ceļi un Prāta Vētra/
Brāļi Grimmi – Spogulīt, spogulīt. 
Maijas patiesais izpildījums ar iejūtī-
gu un izjustu lirikas krāsojumu deva 
sirdsprieku. Kaspara spilgtie ģitāras 
un papildus balss pavadījumi arī izro-
tāja priekšnesumu. Ansambļa sirsnīgie 
smaidi un siltais izpildījums piesaistīja 
klausītājus.

Sekoja Magnuss Lainis – trompe-
te, sintezators – kopā ar Jēkabu Ste-
paņuku – saksofons. Abi Melburnas 
puiši pārliecināja ar savu neparasto 
un moderno (Kalvis Švolmanis) apda-
ri Renāra Kaupera/Ingas Cipes Mana 
dziesma. Pazīstamā melodija skanēja 
citās krāsās, papildināta ar Magnusa 
paša sintezatora pavadījumu. Skatuves 
fons tērpts dziļi sarkanā.

Valdzinošā un vienreizējā, kā pie-
teica Kalvis Švolmanis, grupa Blāz-

ma aizrautīgi un ar jaudu izpildīja trīs 
dziesmas, izcilā ģitāru un bungu pava-
dījumā. Gaismas režisors Andrejs Jau-
dzems pie basģitāras. Priekšnesumā 
izcēlās Kārlas  Jaudzemas samtainā 
balss un Hayden Mitt veiklie ģitāras 
solo. Izcēlās ansambļa dinamiskie kā-
pinājumi. Ar skanīgajiem aplausiem 
publika ļoti aizrautīgi pateicās mūzi-
ķiem.

Pēc starpbrīža otrās daļas pirmais 
priekšnesums sidnejietes Aijas Dra-
gūnas  rokās parādīja mums viņas 
augošo, radošo un apburošo kompozī-
cijas ķērienu. Jau izstudējusi Sidnejas 
konservatorijā trešo gadu kompozī-
cijā, multiinstrumentāliste vienlaicī-
gi spēlēja klavieres un saksofonu, un 
dziedāja spilgtā un izteiksmīgā izpil-
dījumā. Aijas kompozīcijas elementi, 
izveidotie motīvi, radīja krāšņu fak-
tūru, izdaiļoti ar virstoņu krāsām un 
elektroniskiem skaņas efektiem. Dzir-
dējām divus darbus: Aijas Dragūnas 
oriģināldarbs Miglā zudis, eksplotējot 
do minora virstoņus, sekundas, tem-
brālās skaņas un tad, ar Aspazijas 
tekstu, komponistes iespaidīgais Putns 
ar uguns spārniem.

Skatuvi pārņēma sarkana gaisma 
ar rozīgiem un zelta akcentiem, izvei-
dojot džezīgu suārē gaisotni, kas radī-
ja brīnišķīgu fonu melburnietes Mai-

36. Jaunatnes dienas
Jauniešu koncerts

Jauniešu koncerta dalībnieki.
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Fēlikss Baumanis.
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jas Drēziņas saksafona un Kerolinas 
Morisas klavieru sniegumam. Maijas 
liesmojošie, karstie toņi, brīžiem arī 
smalko vibrato un ar izteiksmīgo pa-
vadījumu dziļi iespaidoja klausītājus. 
Izskanēja Erwin Schulhoff Movement 
II from Hot Sonate.

Ar dziļāko prieku izbaudīju vokā-
lā ansambļa Māras Meitas sniegumu. 
Jaunizveidotā ansamblī dzied Aija 
Dragūna, Maija Dārziņa, Karmena 
Drēziņa,  Kārla  Jaudzema, pie kla-
vierēm – Edmunds Eimanis. Ar pir-
mo dziesmu Zinu, zinu tēva sētu savā 
apdarē ansamblis apbūra klausītājus ar 
a cappella izpildījumu – ikkatra balss 
sniedza savu īpašo tembrālo krāsu un 

temperamentu solo izpildījumos. Kad 
izplatījās faktūra, ansamblis izveidoja 
efektīgas harmonijas. Otrā skaņdarbā, 
Edmunda klavieru pavadījumā, izska-
nēja Zigmara Liepiņa/Aspazijas daiļā, 
sapņainā Pasaciņa, izceļot vokālistu 
harmonisko saplūdumu un pārlieci-
nāto tēlojumu. Novēlu šim ansamblim 
starojošu nākotni!

Skatuvi atkal pārņēma aizraujoša 
saulrietu krāsa, gandrīz pat atdarinot 
ikonisko Ulurū.  Fēlikss  Baumanis, 
melburnietis, spēlē ģitāru, harmoni-
kas un didžeridū. Ar dziļu pārliecību 
Fēlikss izteica savu cieņu aborigēnu 
Wurundjeri tautai. Didžeridū skaņas 
iespaidīgi radīja fundamentu, Fēliksa 
veiksmīgie dingo rējieni deva īpašus 
akcentus. Vienlaicīgi sitot basbungu, 
radās poliritmi un stabils pulss. Pie-

vienojās viņa ģitāras akordi, kas tur-
pināja izrotāt faktūru. Ceturtā posmā 
Fēlikss ar mutes harmonikām papildi-
nāja skaistu Austrālijas ainavu, atgrie-
zās ritmiskie ģitāras akordi ar basbun-
gas sirdspukstiem. Apsveicu Fēliksu 
ar viņa patieso, radošo izpildījumu!

Kaspara  Švolmaņa paša kompo-
nētā dziesma Ziediņi parādīja vokā-
lista kontrolēto balss un smalko ģitā-
ra pavadījumu, radās siltas skaņas ar 
apdomātu harmonisku pieeju, būvējās 
faktūra ar dinamikas kāpinājumiem.

Enerģiskie, brašie mūziķi gru-
pā Jā: Kaspars  Švolmanis – ģitāra; 
Ēriks Stepaņuks – basģitāra; Ronans 
Lārmanis – bungas; Edmunds Eima-
nis – klavieres, radīja jautru un patī-
kamu priekšnesumu, izpildot divas 
pašu komponētas dziesmas ar šarmu 
un humoru. Grupas pozitīvā enerģija, 
sinerģija un rožainais skats uz dzīvi un 
nākotni izraisīja līksmu sajūtu visiem.

Pieteicēja Kalvja noslēguma vārdi 
vēlreiz izteica baudīto krāšņo muzikā-
lo ceļojumu, un koncerta rīkotāja Kār-
la Jaudzema pateicās visiem māksli-
niekiem par viņu sniegumiem, kā arī 
Andrejam Jaudzemam par gaismas/
skaņas režiju un Ivaram Štubim par 
skatuves menidžera lomu.

Vēlreiz sirsnīgi pateicos mūsu jau-
niešiem par iedvesmoto koncertu un 
vīzijas piepildīšanos – lai jums visiem 
nākotnē izdodas!

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

36. Jaunatnes dienas
Turpinājums no 6. lpp.

Grupa „Blāzma“. No kreisās: Andrejs Jaudzems, Heidens Mits (Hayden Mitt), Kārla Jaudzema, Kārlis Daenke, Kaspars Švolmanis.
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Grupa „Jā“. No kreisās: Pie klavierēm Edmunds Eimanis, Ēriks Stepaņuks, 
Ronans Lārmanis, Kaspars Švolmanis.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!

Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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komanda ir spēcīga. Vairums skolotā-
ju ieradušies no ziemīgās Latvijas, un 
viņi nemaz nav dusmīgi, ka tagad at-
rodas vasarā otrā pasaules malā.

Atklāšanā piedalījās arī LAAJ vi-
cepriekšsēde Adelaidē Skaidrīte Ag-
uļēviča, kura ar iespaidīgiem vārdiem 
atklāja mācību gadu. Bērni priecīgi, 
skolotāji un dalībnieki gatavi, ir laiks 
pieslēgties mācību gadam (bet arī ne-
aizmirsīsim jautrību un izklaides, jo 
tas arī ir viens no vasaras vidusskolas 
mērķiem!)

Vadītāja jau pieslēdzās darbam
Ierados 1. janvāra naktī un ievē-

roju, ka jaunā vadītāja Iveta Laine jau 
bija iesildījusies vadītājas amatā. Pie 
rokas saraksts ar vēl darāmiem dar-
biem, cikos iebrauc skolēni un skolo-
tāji, kādas man-tas vēl jānopērk, un 
daudz citu darbiņu. Ja arī Iveta bija 
uztraukusies par nākamās dienas noti-
kumiem, viņas sejā to nevarēja manīt. 
Iveta arī zināja, ka aiz viņas stāv brašu 
skolotāju un darbinieku grupa, kas ir 
gatavi izpalīdzēt pēc vajadzības.

Naktī notika formāla skolotāju un 
palīgu sanāksme, kur pārrunāja pir-
mās dienas plānu. Tika arī pārrunāti 
nometnes likumi, pārkāpumu sodu 
procedūra un vēl citi svarīgi punkti, 
kas katru gadu ir nepieciešami sekmī-
gai skolas darbībai.

Pēc atklāšanas Iveta aicināja visus 
skolēnus uz lielo telpu, kur sagaidīja 
prezentācija; un šeit skolēniem tika 
izskaidroti skolas likumi un kārtība, 
kur un kad drīkst izmantot telefonus, 
Dzintaru un pludmales drošības plāni, 
kā uzvesties ēdamzālē un daudz ko 
vēl. Iveta ir droši un uzmanīgi iesākusi 
skolas gadu ar pareizo soli! Lai viņai 
veiksmīgs šis skolas laiks!
Diena nobeidzās ar kora 
mēģinājumu un iepazīšanās 
vakaru

Pirmā skolas diena vienmēr ir diez-

gan traka. Pēc lidojumu un autobusu ce-
ļojuma ir jāsakārto istabas, jāsazinās ar 
veciem draugiem un jāatklāj skola. Pēc 
īsa izbraukuma uz pludmali un vakari-
ņām notika pirmais kora mēģinājums 
diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā. Ar 
lielu dalībnieku skaitu atkal sagaidām 
kārtīgu izlaiduma koncertu, vēl labāku 
par iepriekšējo. Gints neformālā inter-
vijā pie vakariņu galda sacīja R.D., ka 
dziesmu izvēle vēl nav pabeigta, bet 
ieinteresētie klausītāji var sagaidīt brī-
numainu koncertu Tālavā 18. janvārī. 
Gint, mēs tevi turēsim pie vārda!

Audzinātāji pēc kora mēģināju-
ma vadīja iepazīšanās vakaru, un, kā 
parasti, jauni skolēni tika iesildītās 
skolas rindās. Šķiet, ka 1. klases skolē-
niem ir diezgan lielas bailes piedalīties 
skolā, bet varu atcerēties, kad R.D. pa-
šam bija tikai 13 gadi, skolas sākumā 
bija grūti, bet vienmēr nometnes bei-
gās jutos skumji pēc skolas slēgšanas. 
Vakars noslēdzās ar smaidīgām, kaut 
arī nogurušām jauniešu sejām. Audzi-
nātāji saplānoja praktiskās spēles, lai 
uzjautrinātu skolēnus, un laikam plāni 
tika realizēti.

Sestdien, 4. janvārī, 46. AZVV 
mācību stundas Dzintaros ir nopietni 
sākušās, jo redzu ļoti smaidīgas sko-

lēnu sejas. Pirmā oficiālā diena iesā-
kās tradicionālā stilā, ko Radio Rūdis 
sāka ar nometnes modināšanu, tad 
audzinātāji nodrošināja skolēnu vese-
lību rīta vingrošanā. Pēc tam pacēlām 
karogu, paēdām brokastis un satīrījām 
apkārtni.

Pirmās klases jaunie, kas vēl nav 
pieraduši pie dienas kārtības, tika pa-
ņemti audzinātāja paspārnē, lai varētu 
iemācīties, kā dzīvot AZVV normālo 
ikdienas dzīvi. Šķiet, ka skola strādā 
kopīgi kā liela ģimene, un neviens ne-
tiek aizmirsts un neviens netiek atstāts 
malā. Ja smaidīgas un priecīgas sejas 
turpināsies līdz nometnes beigām, lai-
kam viss būs pareizi izdarīts! Nožēlo-
ju, ka līdz nometnes beigām nevarēšu 
būt liecinieks notiekošajam, jo pēc ne-
dēļas man jāsēž atkal darba krēslā.

Skolotāju kvalifikācija ir ievēroja-
ma. No Latvijas ir atbraukuši septiņi 
skolotāji, ieskaitot diriģentu Gintu 
Ceplenieku.  Un skolotājiem priekšā 
stāv ap 70 skolēnu ar atvērtiem prātiem, 
gatavi uzsūkt un iemācīties visu, ko 
skolotāji piedāvā. Par skolotāju profi-
liem stāstīšu nākamajos ziņu numuros. 
Varu piebilst, ka jauniešiem ir izdevība 

Vasaras Vidusskola atklāta!
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.

AZVV skolas vadītāja Iveta Laine.
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No kreisās: Zinta, Anita, Ēriks, Inga, Gunta.
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Ēdienu galds.
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un milzums iespēju iegūt latviešu kul-
tūru, ģeogrāfiju, vēsturi, gramatiku un 
literatūru, un ticības mācību. Lai skolē-
niem veiksme viņu mērķu sasniegšanā!
Virtuves darbinieki ir omulīgi 
iesildījušies

Ienākot Dzintaru virtuvē es uzreiz 
sapratu, ka AZVV skolēnu ēdināšana 
šajā darbības gadā būs augstākā līme-
nī. Virtuves strādnieki nav nezināmi 
latviešu sabiedrībā un noteikti ir zi-
nāmi AZVV skolas saimē. Inga Pēr-
kons-Grauze ar bērniem prot gatavot 
latviskus ēdienus restorānu stilā, un 
skolēni to labi zina. Brokastīs, pus-
dienās un vakariņās var viegli redzēt 
ieguldītās pūles un respektu Ingas 
darbībā. Ingas piedāvātā ēdienkarte 
ir diezgan bagāta. Dzintaru saime var 
sagaidīt kvalitatīvas latviskas desas un 
zupas, aukstos galdus, marinētus cā-
ļus un gaļu, kāpostus, rupjmaizi un vēl 
daudz ko citu. Nebrīnīšos, ja jaunieši 
negribēs braukt mājās! Man, šo raks-
tot, jau saskrēja mutē siekalas.

Ingas palīgi arī māk noturēt cepša-
nas pannas. Ingas bērni Ēriks un Ani-
ta ir bijuši Ingai blakus vairākus gadus 
un turpina palīdzēt Ingas uzņēmumā 
The Latvian Lunchroom. Virtuvē palī-
gā arī nāk Zinta un Gunta Zvaigznes, 
kas uzticas Ingas vadībai. Laiks skriet 
uz vakariņām! Šovakar latviešu stilā 
hamburgeri!

Skolēni piedalās Danču 
vakarā – pludmalē!

Pirmās oficiālās dienas beigās bija 
iespēja atvadīties no grāmatām un pild-
spalvām, uzvilkt drošas sporta kurpes 
un dejot krakovjaku! Audzinātāji bija 
sagatavojuši brašu dejošanas program-
mu skolēniem Normanvilles pludmalē. 
Vakars silts un patīkams, skolēniem 
obligāti pie rokas ir ūdens pudeles. 
Starp citu, audzinātāji un vadība stin-
gri ievēro drošības noteikumus: ūdens, 
saules krēmi, cepures utt. Skolēni arī 
klausa, jo tādi ir skolas noteikumi.

Šķiet, ka skolēni priecīgi sagaidīja 
dejošanu, jo vairākas reizes redzēju, 
ka met kūleņus un lec gaisā. Laikam 
nometnieki siltajā dienā neiztērēja visu 
enerģiju! Jaukai dienai beigties ar jau-
ku vakaru, ko vēl vairāk varam gribēt?

Svētdien, 5. janvārī. Kurš varē-

ja iedomāties, ka dienas temperatūra 
sasniegs 39°C un nākamā dienā līs ar 
siltumu tikai 18°C. Dzintaros tā jau 
kādreiz gadās, un šodien bija tā diena. 
Skolēni skrien apkārt ar džemperiem, 
šallēm un cepurēm, gandrīz tēlojot 
ziemas futbola izbraukumu.

Dienas sākums nebija parasts. Ra-
dio Rūdis no rīta pamodināja Dzinta-
ru iedzīvotājus, bet tad uzreiz sāka līt 
lietus, un rīta vingrošanu pārcēla uz 
ēdamzāli. Audzinātāji, profesionālā 
stilā, vadīja rīta vingrojumus.

Tikko beidzās lietus, skolas vadība 
mudināja visus uz karoga uzvilkša-
nu. Šajā brīdī arī uz īsu brīdi parādī-
jās saules stariņi, bet, īsi pēc mācītāja 
Guntara Baikova vārdiem, saule aiz-
bēga uz visu dienu. Domāju, ka mums 
vajadzētu būt priecīgiem, ka lietus 
sāka līt, kamēr ugunsgrēki cenšas ap-
rīt mūsu valsti.

Netālu no Dzintariem, trešā daļa 
no Ķenguru salas ir jau nodegusi, un 
ugunsdzēsējiem ir lielas grūtības sa-
valdīt ugunsgrēkus. Pat armijas rezer-
ves tika sauktas palīgā.

Dzīve Dzintaros šodien bija diez-
gan normāla. Notika mācību stundas, 
pusdienas, mājas darbu stundas, pat 
notika arī pludmales izbraukums (kaut 
arī tajā piedalījās tikai 20 aukstam 
ūdenim draudzīgi jaunieši…un Gints 
Ceplenieks).

Audzinātāji pēc kora mēģinājuma 
aicināja skolēnus uz interešu grupām. 
Grupu iespējas ir parastas: muzicēša-
na, sportošana, prievīšu aušana, kok-
lēšana, zīmēšana un jauna grupa vārdā 
pārsteigums. Radio  Rūdim ir liela 
interese noskaidrot, kas šajā grupā no-
tiek, un nākamā dienā viņš sola pub-
licēt ziņas AZVV tautai. Es ceru, bet 
tikai ceru, ka pārsteigums būs ģitāras 
mācību stundas ar Renāru Kauperu 
vai akordeona spēlēšana ar Ivaru Štu-
bi. Bet varu tikai cerēt.

Skolēni ar entuziasmu sagaida rīt-
dienas programmu – olimpiādi! Būs 
baskets, volejs un tautas bumbas sa-
censības. Jauniešiem būs iespēja vie-
nam otru ķert un trāpīt ar bumbu (bet 
protams, mierīgā, mīlīgā veidā).

Rīt atkal sola tikai 18°C! Vai tiešām 
sākusies vasaras ziema? Ja tā notiks, 
tad mēs drīz mainīsim nosaukumu uz 
Annas Ziedares Ziemas Vidusskolu.

Rūdis Dancis

Vasaras Vidusskola atklāta!
Turpinājums no 8. lpp.

Danču vakars pludmalē.
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Iveta vada aušanas grupu.
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Māra vada zīmēšanas grupu.
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Latviešu biedrības Īrijas kori eLVé 
un LABKĪ mākslinieciskās vadītājas 
Ingunas  Grietiņas-Dārziņas vadībā 
2019  gada septembra vidū apmeklē-
ja Japānu, lai sadziedātos ar vietējiem 
koriem un iepazītos ar Tokijas apkārt-
nes ievērojamākajām apskates vietām. 
Desmit dienu laikā brauciena dalīb-
nieki sadziedājās ar latviski dziedošo 
japāņu kori Gaisma un apguva japāņu 
balādi kopā ar Tokijas piepilsētas pre-
fektūras vidusskolniekiem. Koris vie-
sojās arī Latvijas vēstniecībā Japānā, 
lai gūtu ieskatu par vietējo latviešu 
dzīvi un sabiedriskajām aktivitātēm, 
kā arī par vēstniecības diplomātisko 
darbu.

Japānu no Eiropas šķir daudzi tūk-
stoši kilometru, tāpēc daudziem lat-
viešiem ieskats japāņu kultūrā ir gūts 
vienīgi no izglītojošiem raidījumiem 
vai literatūras avotiem. Tikai retais 
prot nodziedāt kādu japāņu melodiju, 
kamēr daudzi jau itin veikli prot apie-
ties ar irbulīšiem, mērcējot iecienītos 
suši sojas mērcē.

Tiesa, Latvijā par saistību ar Ja-
pānu zināms arī tas, ka suitu Ručam 
ir japāņu dvēseles radiniece, antropo-
lģijas studente Norie, par kurām ir pat 
uzņemta filma. Dziedātājiem noteikti 
secen nav paslīdējis arī fakts, ka jau 
divos pēdējos Dziesmu svētkos, pašu 
gādātos latviešu tautas tērpos, pieda-

lījies arī tikai latviski dziedošs japāņu 
koris Gaisma no Tokijas. Koris ir dibi-
nāts 2009. gadā, tomēr daudziem jop-
rojām ir mistērija, kas ir dzinulis citādi 
ar Latviju sevišķi nesaistītiem dziedā-
tājiem tik cieši pietuvināties latviešu 
dvēselei un turpināt aktīvu pastāvēša-
nu diriģenta Taku Sato vadībā.

Koru eLVé un LABKĪ mākslinie-
ciskā vadītājas Ingunas Grietiņas-Dār-
ziņas iniciatīva pamudināja dziedošus 
un dejojošus latviešus no dažādiem Īri-
jas apgabaliem un pat pārim no Zvied-
rijas un Latvijas veikt garo braucienu, 
lai iepazītu un izprastu japāņu kultūru 
un arī gūtu atbildi, kāpēc japāņiem tik 
tuva ir latviešu valoda un dziesma. 
Viens no spēcīgākajiem latviešu valo-
das filologiem – japānis Daiki  Hori-
guchi, kurš vienmēr aktīvi iesaistījies 
ar Latviju saistītās aktivitātēs Japānā, 
arī šoreiz bija neatsverams atbalsts, 
plānojot Eiropas latviešu braucienu uz 
Japānu. Pateicoties Daiki zināšanām 
un aktīvajai darbībai, koriem bija ie-
spēja koncertēt kopā ar kori Gaisma 
un apgūt Japāņu komponistu darbus, 
mācot tiem latviešu, kopā ar Elbinas 
vidusskolas kori.

Kamēr daļa koru dalībnieku ap-
skatīja Krievijas galvaspilsētu Maska-
vu un tās pārmaiņas pēdējos trīsdesmit 
gados, pirmie brauciena dalībnieki Ja-
pānā ieradās līdz ar viena no visu laiku 

stiprākā taifūna Faksai (Faxai) atkāp-
šanos, kas atstāja aiz sevis sagrautus 
tiltus, neizbraucamas dzelzceļa līnijas 
un autostrādes, tādējādi iesprostojot 
visus atbraucējus Narita lidostā uz teju 
diennakti. Pāris dienas vēlāk, karstajā 
Tokijas saulē sasiluši un tautastērpos 
saposušies, ceļotāji devās uz pirmo 
tikšanos ar kori Gaisma. Pamīšus uz-
stājoties ar sagatavotajiem priekšnesu-
miem, latvieši veda arī dančus, kurus, 
acīmredzami, vairāki japāņu dziedātā-
ji jau bija apguvuši agrāk. Iemēģināju-
ši arī dažus japāņu deju soļus, ievin-
grinājuši mēli ar svarīgākajām japāņu 
valodas frāzēm, pēc kopīga mielasta 
un apdāvināšanās koristi devās uz sa-
vām viesnīcām tipiskā Tokijas vietējo 
iedzīvotāju rajonā, netālu no dzīvīgās 
iepirkšanās Orange ielas un slavenā 
Sensoji budistu tempļa, kas ir būvēts 
645. gadā par godu žēlsirdības dievī-
bai Kannonai. Tiesa, mazākas un lie-
lākas sintoistu svētnīcas jeb tempļi ir 
atrodami vai ikvienā pilsētas kvartālā 
un pielāgoti arī dažādām mūsdienu 
aizlūguma tēmām, piemēram, labām 
sekmēm mācībās augstskolā vai iecie-
nītajā sporta veidā.

Otra muzikāli iespaidīgākā tikša-
nās veda uz Kanagavas (Kanagawa) 
prefektūras Elbinas vidusskolu. Liels 
izaicinājums bija izrunāt dziesmas 
vārdus, kurus latviešiem palīdzēja ap-
gūt muzikāli 15-16 gadus veci jaunieši. 
Pēc brīža visi mainījās lomām, un jau-
niešiem vajadzēja apgūt latviešu teks-
tus. Kopkorī dziedot jaunapgūtās japā-
ņu un latviešu komponistu dziesmas, 
varējām sajust, kā mūzika atraisa, vie-
no un satuvina dažādu kultūru un ve-
cumu pārstāvjus. Pēc krietnas latviešu 
danču pusstundas, japāņu jaunieši, 
sasvīdušām pierēm, atzina, ka latviešu 
kultūra ir aizraujoša, un ka viņi labprāt 
dotos ciemos pie Īrijas latviešiem, lai 
turpinātu sadarbību ar Ingunas Grieti-
ņas-Dārziņas vadīto Latviešu apvieno-
to bērnu kori Īrijā (LABKĪ).

Īrijas latviešu kori Japānā
Kāpēc japāņiem tik tuva ir latviešu valoda un dziesma?

Latvieši un japāņi. Otrā no labās stāv diriģente Inguna Grietiņa-Dārziņa.

FO
TO

 n
o 

LB
Ī k

or
u 

ar
hī

va

Latvieši un japāņi dejo.
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2019. gada  28. de-
cembrī  Rīgas Latviešu 
biedrības namā par godu 
Daugavas Vanagu orga-
nizācijas 74. dzimšanas 
dienai notika svinīgs 
pasākums. To ievadīja 

dziesma par Latvijas karogu ar Raiņa 
vārdiem, kuros ir izteikta liela un klu-
sa mīlestība:

Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latvijas karogam;
Topi, audzi, brīvā Latve,
Brīvu tautu kopībā!
Tavi bijām, tavi esam,
Tavi būsim mūžībā.
Klātesošie visi kopīgi nodziedāja 

Latvijas himnu, kā arī Daugavas Vana-
gu himnu – Lāčplēšu dziesmu. Skais-
tas svētku sajūtas klātesošajiem sagā-
dāja koncerts, kurā godalgotais VEF 
kultūras pils sieviešu koris Daugavas 
Vanadzes brīnišķīgās un talantīgās di-
riģentes Ārijas Zeltiņas vadībā dziedā-
ja daudzas skaistas dziesmas, tajā skai-

tā R. Paula, A. Legzdiņa, M. Gruzīša, 
brāļu Ziemeļu, arī vienu reti dzirdētu 
admirāļa T. Spādes dziesmu Latvijai. 
Visās dziesmās bija jūtams koncer-

ta galvenais 
vadmot īvs – 
veltījums Lat-
vijas brīvības 
cīnītājiem un 
v a r o ņ i e m . 
Koncertā ska-
nēja arī dze-
jas lasījumi, 
pie klavierēm 
bija koncert-
meistare Li-
gita Ozola, 
pasākumu ku-
plināja brāļu 
Jansonu dzie-
dātās dzies-
mas.

Ievadrunu 
teica Dauga-

vas Vanagi Latvijā priekšsēdētājs, at-
vaļināts admirālis Andrejs Mežmalis, 
kā arī Daugavas Vanadžu priekšniece 
Klāra Mētra, kura nolasīja apsveiku-
mu no Daugavas Vanagu organizāci-
jas priekšnieka Gunāra Spodra un ap-
sveikumus no Daugavas Vanagu mītņu 
zemju organizāciju vadītājiem un pār-
stāvjiem. Ievadrunas teica arī Dauga-
vas Vanagu Centrālās Valdes locekle, 
prezidija sekretāre Silvija Kaugere, 
kura uzsvēra ikkatra biedra nozīmi or-
ganizācijas pastāvēšanā cauri laikiem, 
kā arī cilvēkus vienojošos Latvijas ide-
ālus, un Rīgas Latviešu biedrības va-
dītājs Guntis Gailītis, kurš savā runā 
pieskārās Rīgas Latviešu biedrības 
vēstures ļoti nozīmīgajām un intere-
santajām lappusēm. Sanākušie patiesi 
sirsnīgā atmosfērā, ar kopīgi dziedā-
tām dziesmām un prieku, godam no-
svinēja organizācijas 74. gadadienu.

Silvija Kaugere
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagu 74. dzimšanas diena
Tai veltīts koncerts Rīgā

Sieviešu koris „Daugavas Vanadzes“ un diriģente Ārija Zeltiņa.
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No kreisās: Andrejs Mežmalis, Ārija Zeltiņa, Guntis Gailītis.
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Atsevišķs apsveikums, it sevišķi ie-
priekšējiem Sveika, Latvija! ceļotājiem, 
bija saņemts no Amerikas Latviešu ap-
vienības (ALA) Sveika, Latvija! ceļoju-
ma koordinatores Marisas Gudrās.

Jauniešu koris kopā ar muzikālo pa-
vadījumu nobeidza šo JD Atklāšanu ar 

modernu izpildījumu – Dziesma par mez-
gliem (Renārs Kaupers, Valts Pūce). Šis ir 
rets gadījums, kad rap dziedāšana ir ska-
nējusi mums Latviešu namā. Bija forši!

Skaistās dūdu skaņas vēlreiz ska-
nēja zālē, un mūs visus tagad aicināja 
uz Danču vakaru, un tā mēs visi tad 
sekojām Melburnas Tālavas taurētājai 
Jānai Andersonei uz Lielo zāli.

Ja pārējās JD būs tikpat sekmī-

gi novadītas kā šī JD Atklāšana, tad 
esmu pārliecināts, ka visiem būs jau-
ka, lustīga nedēļa, latviskajā vidē, un 
ka mēs, vecie ļaudis, varēsim vēlreiz 
lepoties par mūsu Austrālijas latviešu 
jauniešu panākumiem, cildinot latvie-
šu valodu, kultūru un tradīcijas.

Andris Eimanis,
„Bijušais jaunietis“

Laikrakstam „Latvietis“

36. Jaunatnes dienas
Turpinājums no 4. lpp.

un dotu vēl jautrāku gaisotni.
Prieks bija atkal redzēt, ka Skaid-

rītes Dariusas mazdēls Tomas, kā arī 
Kate Jaunalksne, Lija Andersone un 
daudz dejotāju ar prieku un visu dvē-
seli turpina iet savu vecāku tautas deju 
pēdās. Paldies visiem vadītājiem par 

izrādi un vīziju, īstenojot šo interesan-
to programmu. 

Dejotāju apkūlības notika namu ka-
fejnīcas telpā par Havajas tēmu. Pašrei-
zējie un bijušie dejotāji varēja kavēties 
pie krāsainiem kokteiļiem un ķiploku 
grauzdiņiem un apmainīties anekdo-
tēm. Melburnas laikapstākļi arī nelika 
vilties; 40°C karstumu izrādes laikā, 
nomainīja pērkona negaiss vakarā, un 

temperatūra nokrita uz 20°C naktī.
Kas būs ar nākotni? Jaunieši tur-

pinās rakstīt dejas, mudinās citus jau-
niešus sastrādāties uz uzturēs latviešu 
saites!

Uz redzēšanos Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienās Sidnejā – 2020. gada 
nogalē!

Linda Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Dzintara ceļš“
Turpinājums no 5. lpp.
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ALELDA kār-
tējās sinodes notiek 
reizi pa trim gadiem 
un 2019. gada  23. un 
24. novembrī Adelaides 
latviešu evaņģēliski lu-
teriskās draudzes skais-
tā Sv. Pētera baznīca 

bija Sinodes mājvieta.
Sinodes sapulce notika 23. no-

vembrī un Sinodes dievkalpojums 
24. novembrī. Apvienības draudžu 
delegāti bija ieradušies no Brisbanes, 
Vollongongas, Melburnas un, sapro-
tams, Adelaides; rakstiski pārstāvētas 
bija Kanberas un Kraistčērčas drau-
dzes. Viesis no Anglijas bija LELBāL 
Lielbritānijas apgabala prāvesta dzī-
vesbiedre Rūta  Abakuka. Rakstis-
kie apsveikumi nāca gan no LELBāL 
arhibīskapes Laumas Zušēvicas, gan 
no atsevišķām draudzēm un organizā-
cijām.

Laikā, kad mūsu draudzes Austrā-
lijā un Jaunzēlandē jau ir atzīmējušas 
70 gadu darbību, vai šai jubilejai tu-
vojas, dalībnieku vidū valdīja mērens 
optimisms, ka pastāvēsim vēl ilgi.

Kaut tālu no Latvijas bijām de-
vušies trimdā 2. pasaules kara bei-
gās – gandrīz mūsu tēvzemes globālā 
antipodā – garīgā piederība Latvijai, 
latviešu kultūrai un mūsu Baznīcai ir 
vēl arvien noturīga. To vēl papildina 
nesen no Latvijas atbraukušie tautie-
ši.

Mūsu draudzes darbojas ilgtspē-
jīgi. Dievvārdus sludinām latviešu 
valodā. Draudžu locekļu skaits gan 
ir krities, līdzīgi kā tas ir austrāliešu 
draudzēs, un šobrīd latviešu draudzēs 
Austrālijā un Jaunzēlandē skaitām ap 
500 dvēseļu. Jauniešu līdzdalība diev-
kalpošanā visumā ir maza, bet gan iz-
cili apmeklēti ir Vasaras vidusskolas 
dievkalpojumi un Sestdienas skolu 
Ģimenes dienas pateicības dievkalpo-
jumi.

Latviešu evaņģēliski luteriskās 
draudzes darbojas Adelaidē, Brisba-

nē (Kvīnslandes 
draudze), Kan-
berā, Kraistčēr-
čā (Jaunzēlandē), 
Melburnā, Vollon-
gongā; tās kopīgi 
veido Austrālijas 
un  Jaunzēlandes 
Latviešu  evanģē-
l i sk i - luter i sko 
draudžu  apvienī-
bu (ALELDA).

Draudzes Per-
tā un Sidnejā dar-
bojas autonomi un 
nesastāv ALEL-
DA, kaut kādrei-
zējās doktrinālās 
nesaskaņas vairs nav aktuālas.

ALELDA draudžu priekšnieki ir 
Ivars Ozols Adelaidē, Māra Siksna 
Brisbanē, Egons Eversons Kanberā, 
Miervaldis Altments / Sniedze Ples-
ova Kraistčērčā, Kārlis Kasparsons 
Melburnā un Juris Reinfelds Vollon-
gongā.

Jaunievēlētajā ALELDA Pārval-
dē kalpo līdzšinējās amatpersonas – 
adelaidieši – priekšnieks prāvests 
Jānis  Priedkalns, priekšnieka laicī-
gais vietnieks juriskonsults Miķelis 
Strīķis (Adelaides draudzes loceklis, 
kaut pašlaik dzīvo Latvijā) un sek-
retāre Ilga  Vēvere-Priedkalna, bet 
jaunievēlēta ir diakone Rota Stone no 
Jaunzēlandes kā priekšnieka garīgā 
vietniece un Pēteris Saulītis no Mel-
burnas kā kasieris.

ALELDA apgabalā kā vikāri kal-
po māc. Ivars Osis, diak. Rota Stone 
un B.Th.-LL.B. Ivonna  Danberga. 
Kā viesmācītāji ir kalpojuši mācītājs 
Guntars Baikovs, kurš vada divas aus-
trāliešu luteriskās draudzes Tanundā, 
Dienvidaustrālijā un mācītājs Valdis 
Andersons, kurš vada divas austrālie-
šu luteriskās draudzes Barossa Ielejā, 
Dienvidaustrālijā.

LELBāL Virsvaldē no ALELDA 
kalpo prāvests Priedkalns un jurists 

Strīķis. Jaunievēlētie ALELDA revi-
denti ir Ivars  Ozols,  Rūdis  Dancis, 
Valdis Voitkus, Juris un Lauma Re-
infeldi.

Draudžu dzīvi raksturo draudzes 
locekļu pašaizliedzīga kalpošana Baz-
nīcai un latviešu sabiedrībai, bet rūpes 
rada neizbēgamā novecošanās un ma-
teriālas vajadzības, lai saglabātu labā 
stāvoklī draudžu īpašumus.

Tomēr, neskatoties uz grūtībām, 
draudzes ir dalībnieki palīdzības 
programmās, kas saistītas ar LEL-
BāL Misijas fondu, LV Aprūpes cen-
tru Dzīvības ceļš, rūpēs par bērniem 
ar invaliditātēm un palīdzībā Latvijas 
ārpusģimeņu bērniem Zvanniekos. Ar 
kolektēm tiek atbalstīts Latvijas Oku-
pācijas muzejs, un ik gadus palīdzība 
sniegta sūtījumos ar dāvanām maztu-
rīgiem ļaudīm Latvijā.

Austrālijas Latviešu Vasaras vi-
dusskolā 2019. g. janvārī ALELDA 
izkārtoja garīgo vērtību un ticības mā-
cības pasniegšanu mācītāja Guntara 
Baikova vadībā. Izkārtojums turpinā-
sies 2020. g. janvārī ar divu garīdznie-
ku – arhibīskapes Laumas Zušēvicas 
un mācītāja Guntara Baikova – pie-
dalīšanos. Atbalsti tiek veltīti arī Aus-
trālijas Latviešu Jaunatnes dienām un 
Sestdienas skolām.

Raugoties nākotnē, ALELDA cer, 
ka LELBāL un LELB Latvijā atradīs 
laikmetīgus kopsaucējus, lai atjaunotu 
sadarbību un kopdarbību, ievērojot ka 
abas Baznīcas ir izaugušas no viena 
celma – kopējās Latvijas luteriskās 
Baznīcas ar 1928. gadā apstiprinātu 
Baznīcas Satversmi. ALELDA ietei-
kums ir abām Baznīcām apvienoties, 
katrai paturot savu kārtību, kas LEL-
BāL gadījumā ieskaita arī sieviešu 
ordināciju par mācītājām, ko LELB 
noraida.

Ar pacietību, iecietību un pretējā 
viedokļa izpratni, lūdzot Dievpalīgu, 
lai virzāmies uz priekšu.

Prāvests Jānis Priedkalns,
ALELDA priekšnieks

Laikrakstam „Latvietis“

Par ALELDA sinodi
Draudžu dzīvi raksturo draudzes locekļu pašaizliedzīga kalpošana

No kreisās: Diakons Ivars Ozols, diakone Rota Stone, prā-
vests Jānis Priedkalns Sinodes dievkalpojumā Adelaides 
latv. ev.lut. dievnamā 24. novembrī.
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Sinodes dalībnieki draudzīgās pārrunās pēc sēdes; galda galā Adelaides drau-
dzes Dāmu komitejas vadītāja Maija Sila.
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Ar Elvu tikšanās 
man sarunāta 16. de-
cembrī, un viņa atnāk 
tieši sarunātajā laikā. 
Viņa ir Andra un Daces 
Dārziņu  stipendiāte, 
un nav viņu vienīgā.

Ik gadus Dārziņi 
dod stipendijas 4 jauniešiem, un kad 
viesojas Latvijā, viņi savējos vienmēr 
aizved uz pusdienām labā restorānā.

Andris un Dace Dārziņi dzīvo 
Austrālijā kopš 1951. gada. Andris ir 
dzimis Rīgā, bet viņa tēva un vectēva 
mājas ir pie Apes. Andris kopā ar ve-
cākiem izceļoja uz Vāciju, tad devās uz 
Austrāliju. Viņš ir kvalificēts ģimenes 
ārsts, ilgu laiku darbojies privātprak-
sē, tagad strādā lielā klīnikā. Andris 
Dārziņš ir bijis Latviešu Ārstu bied-
rības Austrālijā priekšsēdis, darbojies 
Karaliskajā ģimenes ārstu koledžā, bi-
jis valdes loceklis austrāliešu organi-
zācijās Royal District Nursing Service 
un Julia Farr Services. Par šo darbu 
Austrālijas valdība viņu apbalvoja ar 
Order of Australia Medal. Andris Dār-
ziņš ir korporācijas Lettgallia loceklis.

Dace Dārziņa dzimusi Rīgā. Kopā 
ar vecākiem viņa ieceļoja Austrālijā. 
Dace ir valodu pasniedzēja un strādā-
jusi Austrālijas vidusskolās. Jau studiju 
laikā viņa bija skolotāja Adelaidas lat-
viešu pamatskolā un darbojās vairākās 
latviešu organizācijās; daudzus gadus 
bija Adelaides latviešu vidusskolas 
pārzine un skolotāja. Dace Dārziņa ir 
bijusi Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde un 
vadījusi Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienas Adelaidē.

Par darbu latviešu labā Latvijas 
valdība 2006. gadā iecēla viņu par At-
zinības Krusta kavalieri. Viņa ir aka-
dēmiskās vienības Atāls locekle. Dace 
darbojusies arī Multikulturālās izglī-
tības komitejā, Etnisko lietu komisijā, 
Etnisko skolu pārvaldē. Par šo darbu 
Austrālijas valdība viņu apbalvojusi ar 
Order of Australia Medal.

Andri un Daci Dārziņus interesē 
lasīšana, ceļošana un klasiskā mūzika. 
Ģimenē izauguši trīs bērni – Pēteris, 
Dāvids un Andra, tagad vecvecākus 
priecē septiņi mazbērni. Dārziņu ģime-
ne vienmēr ir uzskatījusi, ka latviešu 
valoda, kultūra un tradīcijas ir jākopj, 
ka iespēju robežās to darīt ir jāpalīdz 
arī citiem, un to viņi ar lielu sirsnību 
jau vairākus gadus dara Vītolu Fondā.

Elva ir atnākusi, es ļauju stāstīt 
viņai pašai: „Pateicoties faktam, ka 
esmu dzimusi un augusi Alūksnē, man 
tika piešķirta Andra un Daces Dārziņu 
stipendija.

Mācībās vienmēr esmu bijusi tei-
camniece, un mani nekad nevajadzē-
ja mudināt mācīties. Kad vidusskolā 
pienāca 12. klase, bija jādomā, kur nu 

studēt. No skolotājas dabūju ziņas par 
Vītolu Fondu un sapratu, ka manas at-
zīmes atbilst noteikumiem.

Diemžēl pirmajā kārtā pie stipen-
dijas nebiju tikusi. Bet es biju tikusi 
budžeta daļā, un izdzīvošanas naudiņu 
nopelnīju strādādama nelielā veikaliņā.

Pavisam negaidot es no Vītolu 
Fonda saņēmu ziņu, ka stipendija man 
tomēr ir piešķirta. Man bija grūti no-
ticēt, ka cilvēki, kuri tik ilgi jau dzīvo 
svešumā, ir gatavi ziedot savu naudu, 
lai kādam nepazīstamam bērnam pa-
līdzētu iegūt izglītību. Nesapratu, kā 
cilvēki var būt tik labi. Tā es pametu 
darbiņu veikalā un uzsāku studijas.

Vasarā Dārziņu ģimene atbrauca 
uz Rīgu, un man bija ļoti patīkami ar 
viņiem iepazīties. Mēs bijām skaistā 
restorānā, un viņi par mani ļoti inte-
resējās. Pēc restorāna apmeklējuma 
mēs jau jutāmies ļoti tuvi, un mana 
motivācija mācīties labi bija kļuvusi 
vēl lielāka.

Kopš nu man iztikas dēļ vairs ne-
bija jāstrādā, tādēļ es atradu paralēli 
praksi Rīgas Tehniskās universitātes 
attīstības fondā, kas arī ir stipendiju 
fonds, kas palīdz studentiem sadarbo-
ties ar uzņēmējiem un arī palīdz stu-
dentiem stipendiju veidā. Tur man bija 
sadarbība arī ar Nodarbinātības Valsts 
aģentūru, un es arī saņēmu ļoti nelielu 
tādu kā stipendiju no Valsts. To es cītī-
gi krāju, lai vasaru varētu palikt tepat 
Rīgā. Tas man palīdzēja nostrādāt vie-
nu gadu arī Vītolu Fondā, jo tur biju 
ieguvusi nelielu pieredzi.

Pēc tam es dabūju darbu Ārvalstu 
investoru padomē, tur man labi node-
rēja studentu apmaiņas programmā ie-
gūtās zināšanas – valodas prasme, un 
Erasmus apmaiņas programmas sakarā 
es varēju savu laiku pastudēt Horvātijā. 
Tur es kļuvu par līdzautoru zinātnis-
kam rakstam. Mana eseja palīdzēja vie-
nai profesorei to izmantot un mani likt 
kā līdzautoru. Tā es atgriezos ar savu 
pienesumu no apmaiņas programmas.

Ārvalstu investoru padomē es ie-
mācījos neizsakāmi daudz par politis-
kajām norisēm šeit Latvijā, par to, kā 
strādā valsts iestādes, kā visādas ide-
jas iespaido valsts ekonomiku, politi-
ku, tiesvedību, darbaspēku. Katrā ziņā 
es guvu ļoti plašu priekšstatu par to, 
kas patiesībā valstī notiek, un daudz 
informācijas mācījos no uzņēmumu 
valdes priekšsēdētājiem. Tā man bija 
neatsverama pieredze.

Pēc tam es sapratu, ka es vēlos vai-
rāk strādāt finanšu sfērā – ar skaitļiem, 
ar datoru programmām, rēķināt, for-
mulu veidošanā un tamlīdzīgi. Tas ir 
arī tas, ko es daru šobrīd. Es analizēju 
pārdošanas aģentu komisijas un sekoju 
līdzi līgumiem un speciāliem noteiku-
miem, un vadu grāmatvedības sistēmu.

Tur man ir saskarsme ar kolēģiem 

Trimdas izskolotie (5)
Elva Eglīte

Elva Eglīte.
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visā pasaulē, gan ar Āziju, gan ar Ame-
riku, gan ar Latīņameriku, un noteikti 
ir jāstrādā ar galvu. Pa lielākai daļai 
tas notiek angļu valodā, un es tai pašā 
laikā sāku apmeklēt kursus spāņu va-
lodai. Tagad šie kursi man ļauj sazinā-
ties ar kolēģiem gan Latīņamerikā, gan 
arī Spānijā. Kad pabeigšu šo semestri, 
man būs sertifikāts spāņu valodā B2 
līmenī. Tas man ir kā mierinājums, 
ka pašlaik nemācos maģistrantūrā, un 
sāku jau domāt, ko mācīšos tālāk.

Pašlaik esmu izlēmusi mācīties 
dažādos kursos, kamēr pilnībā būšu 
izdomājusi, ko īsti gribu darīt un kas 
es gribēšu būt. Reizēm domāju, ka gri-
bu būt skolotāja vai lektore, bet lai līdz 
tam nokļūtu, man ir jābūt profesionālai 
tajā jomā un iegūt to dzīves un profe-
sionālo pieredzi, lai tad ar to varētu 
dalīties ar skolēniem vai studentiem.“

Ar to mūsu saruna ir galā, un Elva 
dodas savos daudzajos darbiņos un 
projektos, bet es atkal priecājos, ka 
esmu iepazinusies ar vienu Latvijas 
bērnu, kam viens trimdinieku pāris no 
Austrālijas ir devis iespēju izskoloties 
un strādāt Latvijai Latvijā.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Mums vēl ir vieta 
Jūsu sveicieniem, 

apsveikumiem, 
paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā 
slejā. Minimums $10. Tieši šis 
laukumiņš izmaksās tikai $35.
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Aizgājuši mājās Gaidu un Skautu vadītāji:

VADĪTĀJS ANDREJS CELMS
Dzimis 1931. gada 27. martā, Rīgā, Latvijā

Miris 2019. gada 27. novembrī, Melburnā, Austrālijā

VADĪTĀJA RASMA CELMA
Dzimusi 1935. gada 28. decembrī, Liepājā, Latvijā

Mirusi 2019. gada 4. decembrī, Melburnā, Austrālijā

Ilggadējie Gaidu un Skautu vadītāji, daļa no „Tērvetes“ iniciatora grupas un „Tērvetes“ līdzīpašnieki,
aktīvi darbinieki Gaidu un Skautu Kustībās.

☉

“Nāvei nav varas to paņemt,
Kas mūžam ir nemirstīgs tevī:
Darbos mūs vadīs tavs gars,
Sirdis mums sildīs tavs vārds.“
     Aspazija

Viņus piemiņā paturēs:
Rīgas (1.) Gaidu vienība,

Rīgas (102.) Skautu vienība,
Austrālijas Gaidu Jenda,

Austrālijas Skautu Jenda,
„Tērvetes“ līdzīpašnieku saime.

Pieminot mūsu Jāni Vegneru
Mūzikas pasaulē pazīstams, kā Heldenbaritone John Wegner AO
Miris Sidnejā, 2019. gada 17. novembrī

Jānis Vegners dzimis 1950. gadā 
Vācijā. Viņa vecāki bija latvieši no 
Liepājas. Jānis ar savu māti un brāli 
Pēteri uzsāka jaunu dzīvi Austrālijā 
1955. gadā, ar sava brāļa Ziga Vegnera 
palīdzību, kas jau dzīvoja Austrālijā. 
Zigis Vegners ar savu sievu Solveigu 
tagad dzīvo Melburnā, Latviešu ciema 
mājiņā.

Pāris gadus pēc ierašanās Austrāli-
jā, Jāņa māte nomira un Jāņa turpmā-
ko audzināšanu uzņēmās viņa brālis 
Zigis, 21 gadu vecāks par Jāni.

Jānis apmeklēja Pereida koledžu 
(Parade College) Melburnā ar labām 
sekmēm; bija arī labs sportists, īpaši – 

futbolā.
Jau agri iesaistījās mūzikā, dzie-

dot Sv. Patrika katedrāles korī, studē-
ja mūziku Viktorijas Mākslu koledžā 
(Victorian College of the Arts), iegūs-
tot Diplomu Operā un Muzikālā teātrī 
(Associate diploma in Opera and Mu-
sic Theatre), dziedāja Sidnejas Operā.

Bija arī izstudējis par skolotāju, lai 
būtu nodrošināts maizes darbs, kamēr 
attīstījās mūzikas karjera.

Latviešu sabiedrība Austrālijā 
tuvāk ar viņu iepazinās, kad Aus-
trālijas Latviešu 33. Kultūras dienās 
1983. gadā Melburnā, ko vadīja Ar-
mands Ļauļa, Atklāšanas koncertā, 
ko vadīja Māris Kučers, Jānis Vegners 
kopā ar soprānu Stellu Aksarli (Axarlis) 
dziedāja fragmentus no operas Baņuta; 
diriģents Arvīds Purvs no Kanādas.

A. Purva piezīmes laikrakstā 
Laiks 1984. gadā bija: „Daumanta un 
Krīva (Jāņa Vegnera dubultloma) dzie-
dājumus ar īstu opernieka dzirksti bija 
iestudējis Jānis Vegners. Nav šaubu, 
ka viņš ir labākais bass-baritons brīva-
jā pasaulē, kas nācis no Latvijas, un nu 
jau trešo gadu ir pastāvīgs solists Aus-
trālijas Operā Sidnejā.“

Savas dzīves gaitās Jānis Vegners ir 
uzstājies 113 dažādās lomās 65 operās; 

ir dziedājis daudzos slavenos operu 
namos Eiropā un Austrālijā – La Sca-
la, Milan, Royal Opera House Covent 
Garden, Beiroitas (Bayreuth) opera 
Vācijā, Operas svētkos Siguldā – Lat-
vijā, minot tikai dažus, ar partneriem 
kā Džounu Saterlandi (Joan Suther-
land), bijis ne tikai izcils bass baritons, 
ieguvis titulu Helden-Baritone – īpaši 
izcils Vagnera operās, bet arī vienrei-
zējs savas lomas tēlotājs; viņa Scarpia 
operā Toska ir nepārspējams!

Ir ieguvis neskaitāmus apbalvoju-
mus un godalgas kā Helpmaņa balva 
(Helpmann Award), OAM, viņa bijušā 
skola – Pereida koledža viņu ievietoja 
skolas beidzēju slavenību sarakstā – 
Hall of Fame.

Par nelaimi viņš saslima ar Parkin-
sona slimību, un savas karjeras kaln-
galā, 2019. gada 17. novembrī 69 gadu 
vecumā aizgāja mūžībā.

Viņa bēres notika Sidnejā. Pieda-
lījās ap 300 izvadītāju, dziedāja divi 
kori un trīs operas solisti; sajūta bija 
vairāk kā operā nekā kā bērēs; ļoti pie-
mērota atvadīšanās no mākslinieka ar 
tik brīnišķīgu talantu.

Vēlam Jānim Vegneram piemērotu 
vietu eņģeļu korī.

Eva Brennere

Jānis Vegners†.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. janvāris
Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns
1904. SLT aktrise Elza Siliņa.
1950. čellists Jānis Laurs.
1960. latviešu aktieris Gundars Āboliņš.

8. janvāris
Gatis, Ivanda
1940. Somi likvidē visu padomju 
44. divīziju Karēlijas frontē.

9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
1885. politiķis, literāts (pseidonīms 
Bite, Bīdrs) Antons Rubins (Ontons 

Rubyns). Viens no pirmajiem oriģināl-
stāstiem latgaliešu literatūrā.
1920. Latgales apgabala priekšnieks 
izdot pirmo pavēli, ar kuru Latgalē ie-
viesta Latvijas nauda. Vienlaicīgi ap-
grozījumā ir arī Vācijas, Polijas, Krie-
vijas nauda.
1920. Ziemeļlatgalē Pitalovas virzienā 
uzbrukumā pāriet Latgales divīzija. 
Plkst. 11 ieņemta Marienhauzena (Vi-
ļaka). Kara operācijas turpina apvie-
notais poļu-latviešu karaspēks Dien-
vidlatgalē.
1921. Adelaides un SLT aktieris un re-
žisors Kārlis Ābeltiņs.

1950. dzejnieks Jānis Butūzovs.
2008. laikraksts Austrālijas Latvie-
tis sāk iznākt jaunā redakcijā (līdz 
2008. g. 27. augustam).

10. janvāris
Tatjana, Dorisa
1920. Daugavpilī latviešu, poļu, eb-
reju un krievu sabiedrisks darbinieku 
apspriede. Sastādīta Dome 35 cilvēku 
sastāvā.
1920. Tautu Savienības pirmā sanāk-
smē ratificēts Versaļas līgums, izbei-

 
Turpinājums 16. lpp.

Atbildu uz jautājumu: Kā rakstīt gadu mijas 
svētku nosaukumus?

Gadu mija ir bagāts laiks, kad ik pa pāris 
dienām svinam svētkus un sveicam apkārtē-
jos. Sākam ar ziemas saulgriežiem jeb latvis-
kajiem Ziemsvētkiem (Ziemassvētkiem); tad 
nāk kristīgie Ziemassvētki, turklāt svinami ir 
gan Ziemassvētku vakars (24. decembris), gan 
Pirmie Ziemassvētki (25. decembris), gan Otrie 
Ziemassvētki (26. decembris); visbeidzot sagai-
dām Vecgada dienu, un tad jau tūlīt klāt ir Jaun-
gada diena. Te arī redzami visi nepieciešamie 

lielie burti.
Gaišus un sirdssiltus Ziemassvētkus un lai-

mīgu jauno gadu!
Sanita Dāboliņa

Laikrakstam „Latvietis“
26.12.2019.

#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Lai priecīgi pirmie jaunā gada svētki – Jaungads!

Brauciena noslēgumā, pēc uz-
braukšanas varenajā Fudži kalnā, 
senās Hakone pilsētas apmeklēju-
ma, fotografēšanās pie mākslas fil-
mā iemūžinātā, uzticīgā suņa Hačiko 
statujas Šibuijas (Shibuija) rajonā un 

citu īpašu vietu apskates, kora dalīb-
nieki apmeklēja Latvijas vēstniecību 
Japānā, vēstniecei Dace  Treija-Masī 
un misijas vadītājas vietniecei Egijai 
Eglītei atbildot uz daudzajiem jautāju-
miem par to, kā notiek Latvijas valsts 
pārstāvība Japānā.

Neraugoties uz Eiropā ierastā dzī-
vesveida atšķirībām, ceļotājus sajūs-

mināja ne tikai japāņu virtuve un slave-
nie apskates objekti. Tuvāk iepazīstot 
japāņu vērtības, sajutām ar latviešiem 
kopīgu skatījumu uz tradicionālajām 
kultūras bagātībām, vienlaikus spējot 
nolasīt īpašo, dvēseliski smalko citas 
tautas piederības kodā ierakstīto vēs-
tījumu, padarot to par savu.

Ieva Reine

Īrijas latviešu kori Japānā
Turpinājums no 10. lpp.

attīstību, bet ir apņēmīgi jāvēršas pret 
šīs attīstības blakusefektiem, manipu-
lācijām, kas apdraud cilvēka privātu-
mu un brīvo gribu. Mēs, latvieši, attīs-
tītas un stabilas valsts pārstāvji, esam 
vienlīdz atbildīgi meklēt, un esam arī 
vienlīdz spējīgi atrast nepieciešamos 
risinājumus. Sapņiem vienmēr ir jābūt 
lielākiem, nekā viens cilvēks tos spē-
tu īstenot. Tāpēc būsim draudzīgi pret 
līdzcilvēku sapņiem, jo kāds no tiem 
var ļoti noderēt nākotnē.

Es vēlu mums ticību. Ticību saviem 
spēkiem, spējai sasniegt mērķus un īs-
tenot savus svarīgākos sapņus. Es vēlu 
mums visiem kopā vairāk pašapziņas, 
domājot par savu valsti. Ne lepnību, 
bet to nepieciešamo pašapziņu, ar kuru 
droši ieiet nākamajā desmitgadē.

Vēlu mums ticību saviem spē-
kiem, novērtējot to, ko trijās desmit-
gadēs kopš neatkarības atjaunošanas 
esam sasnieguši. Latvija ir pasaules 
attīstīto valstu pulkā, mūsu zinātnie-
ki un mākslinieki pašsaprotami un 
augstvērtīgi darbojas pasaules līme-
nī, mūsu uzņēmēji nebaidās no starp-
tautiskas konkurences. Ticība saviem 
spēkiem ir nepieciešama, turpinot uz-
labot savu valsti.

Es vēlu mums pārliecību, jo pārlie-
cība nozīmē rīcību – risināt problēmas 
vienu pēc otras, nevis nolaist rokas to 
priekšā. Katrs no mums var kļūdīties, 
atzīsim to un dosimies tālāk.

Uzturēsim atvērtu demokrātisku 
diskusiju, lai vienotos par mums vi-
siem labāko risinājumu.

Ir nepieciešama pārliecība un gata-
vība rīkoties, lai augstā nevienlīdzība 
nedalītu cilvēkus veiksminiekos un 

atstumtajos. Lai mēs pieņemtu saprā-
tīgus lēmumus un atbildētu par to se-
kām. Lai nedotu tukšus solījumus.

Pārliecība par savu gribu un spē-
jām lai pavada mūs 21. gadsimta tre-
šajā desmitgadē, uzlabojot savu valsti 
un iekārtojot to tā, lai tā būtu mājīga 
mums visiem.

Es vēlu mums cerību, ticību, pār-
liecību un pāri visam – mīlestību. Lai 
tā apņem mūsu tuvos cilvēkus, mūs 
visus Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un 
Kurzemē, mūsu mīļajā Latvijā. Lai tā 
apņem visus latviešus plašajā pasaulē!

Par spīti it visam – Latvija ir un 
būs sekmīga, Latvija ir un būs jaudīga, 
Latvija ir un būs valsts ar lieliskiem 
cilvēkiem!

Latvija spēj!
Laimīgu jums Jauno – 2020. gadu!

Valsts prezidents Egils Levits 
31.12.2019.

Valsts prezidenta Egila Levita...
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. janvārī.
€1 = 1,62510 AUD
€1 = 0,85183 GBP

€1 = 1,8330 NZD
€1 = 1,11720 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 9. janv., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble klubiņš, spēlēsim Scra-
bble un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  16.  janv., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 16. janv., plkst. 10.30 Lai-
mas Kino rīts. skatīsimies dokumentā-
lo filmu Dāma. Gleznotāja Džemma 
Skulme par nesen mūžībā aizgājušo 
mākslinieci Džemmu Skulmi.
2. janv. –  18. janv., Annas Ziedares 
Vasaras vidusskola Dzintaros.
Ceturtdien,  23.  janv., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 12. janv., plkst. 11.00 Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas dievkal-
pojums.

Brisbanē
Sestdien,  25.  janv., plkst. 12.00 
Rummy/Zolītes/Latviešu Scrabble 
pēcpusdiena Latviešu namā. Maksa 
$10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien, 5. janv. – 11. janv., Tērvetes 
Bērnu vasaras nometne latviešu 
Gaidu un Skautu īpašumā Tērvete, 
stundas braucienā no Melburnas. 
https://tervetevasarasbernunometne.
wordpress.com

Sestdien,  18.  janv., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu namā koncerts un lat-
viešu danči; Skaņumājas muzikanti: Il-
mārs Pumpurs, Sandra Lipska un Māra 
Raģe. Biļešu iegāde pie ieejas; pieaugu-
šiem $35; pensionāriem $25, bērniem 
$20; līdz 6 gadiem ieeja bez maksas. 
IEVĒROT MAINĪTO LAIKU!
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Svētdien, 12. janv., plkst. 10.00 PLDK 
talka. Nāciet un palīdziet pēdējo reizi 
sakārtot teātra mantas, varbūt arī atce-
rēties kādu notikumu, vai lugu teātra 
mūžā.
Svētdien,  26.  janv., plkst. 13.00 Lat-
viešu biedrības rīkotā Latvijas de jure 
atzīšanas un Draudzīgā aicinājuma at-
ceres diena DV kluba telpās. Visi laip-
ni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien,  10.  janv., plkst. 18.00 
Latviešu namā koncerts un latvie-
šu danči; Skaņumājas muzikanti: 
Ilmārs Pumpurs, Sandra Lipska un 
Māra Raģe. Biļešu iegāde pie ieejas; 
pieaugušiem $35; pensionāriem $25, 
bērniem $20; līdz 6 gadiem ieeja bez 
maksas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Sestdien, 25. janv., plkst. 16.00 ZLA 
Stokholmas nodaļas valde aicina uz 
dokumentālās filmas Spiegs, kurš ir 
mans tēvs noskatīšanos un sarunu ar 
Ievu Lešinsku-Geiberi Wallingatan 
34, 5.stāvā (durvju kods 8591). Saru-
nas moderators Jānis Krēsliņš.

Latvijā
Piektdien, 10. janv., plkst. 17.00 ese-
ju krājumu Viduslaiku Livonija un tās 
vēsturiskais mantojums atvēršana Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva 
izstāžu zālē I pasākumu cikla Letoni-
kas lasījumi ietvaros. Pasākumā krāju-
ma sastādītāji Andris Levāns, Ilgvars 
Misāns un Gustavs Strenga iepazīsti-
nās ar izdevuma koncepciju un svarī-
gākajām atziņām. Pēc tam ar savām 
pārdomām par jauniznākušo grāmatu 
dalīsies LU asociētais profesors un Ei-
ropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs. 
Dalība bez maksas.
Svētdien, 12. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien,  17.  janv., plkst. 19.00 uz 
Liepājas koncertzālē Lielais dzintars 
uzstāsies pianiste Agnese Egliņa. Šī būs 
liepājnieku sen gaidīta atkal satikšanās 
ar Latvijas Nacionālās operas orķestra 
galveno diriģentu Mārtiņu Ozoliņu. 
Meistara vadībā orķestris atskaņos arī 
juteklisko Morisa Ravela Spāņu rap-
sodiju un orientāli tvīksmīgo Nikolaja 
Rimska-Korsakova Šeherezādi.
Svētdien,  26.  janv., plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.  ■

dzot Pirmo pasaules karu.
1923. Lietuva atņem Vācijai Klaipēdas 
(Mēmeles) apgabalu.
1931. fotomākslinieks, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Igors Dimits.

11. janvāris
Smaida, Franciska
1920. Pirmā Latvijas un Krievijas ap-
spriede par pamiera noslēgšanu. Krie-
vija vēlās, lai Latgali pārvaldītu kopīgi 
Latvija un Krievija kā atsevišķu paš-
valdības iecirkni. Latvijas delegācija 
to kategoriski noraida.
1962. pianiste Kristīne Mellēna.
1990. Lietuvā notika 300 000 liela cil-

vēku demonstrācija par neatkarības 
atgūšanu.

12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
1920. amatā apstiprināts pirmais Dau-
gavpils pilsētas policijas priekšnieks 
(prefekts) Kārlis Berķis.
1920. jaunizveidotās Daugavpils pil-
sētas domes pirmā sēde. Par pilsētas 
galvu ievēlēts E. Sinkels.
1950. PSRS atkal atjauno nāves sodu 
par valsts nodevību, spiegošanu un sa-
botāžu.

13. janvāris
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
1890. izglītības darbinieks (Rēzeknes 
komercskolas un ģimnāzijas inspek-

tors) Nikolajs Eduards Ozoliņš.
1905. sākas Piektā gada nemieri Latvi-
jā. Demonstrācijā Rīgā pie Dzelzs tilta 
cara karaspēks šauj uz 40 000 lielu rī-
dzinieku demonstrāciju. Nogalina 56, 
ievaino – ap 70 tās dalībnieku.
1920. Krievija pamiera sarunās pa-
ziņo, ka ir gatava piekāpties Latgales 
jautājumā, bet vēlās paturēt dzelzceļa 
mezglu Pitalovo (Abreni).
1920. Stučkas valdība Veļikije Lukos 
paziņo par savas darbības izbeigšanu.
1935. dzejniece, tulkotāja, pedagoģe 
Selga Silkalne.
1935. dibināta Čikāgas Latviešu bied-
rība.
1960. rakstniece, mākslas zinātniece 
Gundega Repše.
1985. latviešu bokseris Mairis Briedis. ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


