
Rundāles pils direktori Lauru Lūsi, 
mākslas vēsturnieku un gleznotāju 
Imantu Lancmani un Rundāles pils 
Mākslas pētniecības nodaļas galveno 
speciālisti, izstāžu kuratori Laumu 
Lancmani. Viesošanās Rundāles pilī 
kalpo kā aicinājums sabiedrībai šajā 
laikā apmeklēt Latvijas muzejus, sākot 

...Un šodien, kad vi-
sur notiek neklātienes 
dievkalpojumi, ar Viņa 
klātieni pietiks, netrūks 
spēka lūgt un paļauties 
visos apstākļos un mī-
lestībā kalpot Viņam un 

cits citam. Kristus Baznīca ir dzīva un 
pēc vairāk nekā divi tūkstošiem ga-
diem vēl dara Dieva darbu! Un vai arī 
tas nav varens, varbūt visspēcīgākais 
Dieva, Kristus un Svētā Gara eksisten-
ces pierādījums!

Tagad, kad pasaule vienota cīņā 
pret neredzamiem ienaidniekiem, pret 
Covid-19 un visām vīrusa ekonomis-
kām sekām, Svētais Gars dos vārdus 
arī mums, redzamai Latvijas evaņģē-
liski luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas 

un Latvijā. Dos vārdus savā valodā 
liecināt kā caur daudziem un dažā-
diem grūtiem pārbaudījumiem, krī-
zēm, kariem, zaudējumiem, sērgām, 
baiļu pilniem laikiem un par spīti vi-
sādu pretinieku un bezdievīgo mācību 
centieniem to iznīcināt – Dieva žēlas-
tības spēkā – Baznīca dzīvo! Un jums 
būs dzīvot ar! To Kristus solīja!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, 
no sirds – ar pateicību par jums un ar 
pateicību Dievam par mūsu Baznīcu – 
novēlu skaistus, Svētā Gara iedvesmo-
tus un svētītus Vasarsvētkus!

Lai Dievs svētī! Āmen.
Arhibīskape Lauma Zušēvica

(Fragments no Vasarsvētku dievkalpo-
juma: https://vimeo.com/423604784)

2 7 .  m a i j ā , 
apmeklējot Run-
dāles pili, Valsts 
prezidents Egils 
Levits pasniedza 

pirmo Valsts prezidenta Goda medaļu 
mākslas vēsturniekam un gleznotājam 
Imantam Lancmanim.

„Mūža darbs, ko esat ieguldījis 
Rundāles pils attīstībā, ir nenovērtē-
jams. Šo 50 gadu laikā tā ir mainījusies 
līdz nepazīšanai. Rundāles pils ir pa-
raugs visas Eiropas mērogā, kā rūpē-

ties par kultūrvēsturiskajām vērtībām. 
Tāpēc man ir tas gods pasniegt pirmo 
Valsts prezidenta Goda medaļu tieši 
Jums, Lancmaņa kungs,“ teica Valsts 
prezidents Egils Levits, pasniedzot no-
zīmīgo dāvinājumu Rundāles pils mu-
zeja dvēselei, mākslas vēsturniekam un 
gleznotājam Imantam Lancmanim.

Rundāles pils apmeklējuma lai-
kā Valsts prezidents Egils Levits ar 
dzīvesbiedri Andru Leviti pils Rožu 
dārzā iestādīja selekcionāres Dzidras 
Riekstas rozes stādu Marga, tikās ar 
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Pirmā Valsts prezidenta Goda medaļa
Mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim

Rundāles pilī. No kreisās: Valsts prezidents Egils Levits, viņa dzīvesbiedre Andra Levite, Rundāles pils muzeja direktore 
Laura Lūse, Imants Lancmanis.
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Priecīgus Vasarsvētkus!
Arhibīskapes vēstījums
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27. maijā Rī-
gas pilī Valsts 
prezidents Egils 
Levits tikās ar 
V .  E .  F r a n c i -

jas Republikas ārkārtējo un piln-
varoto vēstnieci Odili Supizonu 
(H. E. Ms Odile Soupison), kura 
beidz savu dienesta laiku Latvijā. 
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas 
un Francijas sadarbības stiprināša-
nā Valsts prezidents atvadu vizītes 
laikā O. Supizonu apbalvoja ar Triju 
Zvaigžņu ordeni un iecēla par Triju 
Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Pasniedzot valsts augstāko ap-
balvojumu, Valsts prezidents patei-
cās vēstniecei par viņas aktīvo darbu 
Latvijas–Francijas divpusējo attiecību 
stiprināšanā kopš 2016. gada. 

Valsts prezidents ar O. Supizonu 
pārrunāja Francijas atbalstu Valsts pa-
domes izveidošanā Latvijā, kā arī dia-

loga veicināšanā par Eiropas vērtībām 
un Eiropas Savienības (ES) nākotni. 
Sarunā tika pieminēta arī gaidāmā 
Francijas prezidentūra ES Padomē 
2022. gada 1. pusgadā.

Tāpat E. Levits atzinīgi novērtēja 
vēstnieces darbību, Latvijas simtga-
des atzīmēšanas laikā izceļot Franci-
jas būtisko lomu Latvijas Neatkarības 
karā.

Ordeņu kapituls 2020. gada 23. ap-
rīlī atbilstoši Valsts apbalvojumu liku-
ma 11. pantam nolēma par sevišķiem 
nopelniem Latvijas valsts labā apbal-
vot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt 
par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri 
V. E. Francijas Republikas ārkārtējo 
un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Re-
publikā Odili Supizonu (H. E. Ms Odi-

le Soupison). Valsts apbalvojums 
O. Supizonai tiek pasniegts atbilstoši 
Valsts apbalvojumu likuma 56. panta 
otrajai daļai, kur noteikts, ka valsts 
apbalvojumu vēstniekiem var pasniegt 
arī beidzot dienesta laiku Latvijā, t. i., 
atvadu vizītes laikā pie Valsts prezi-
denta.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

27.05.2020.
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Francijas vēstnieci apbalvo ar Triju Zvaigžņu ordeni
Atvadu vizīte Rīgas pilī

Valsts prezidents Egils Levits un V. E. Francijas Republikas ārkārtējā un piln-
varotā vēstniece Odile Supizona (H. E. Ms Odile Soupison).
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Francijas vēstniecei pasniegtais Triju 
Zvaigžņu ordenis.
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no plaši zināmiem līdz pat maziem, 
bet nozīmīgiem muzejiem reģionos.

„Latvijas tauta ir kultūrnācija, 
un neatņemama kultūras sastāvdaļa, 
protams, ir muzeji. Tiem allaž ir ne-
pieciešami apmeklētāji, bet šajā laikā, 
kad sociālā dzīve pieklususi, it īpaši. 
Aicinu, ievērojot ierobežojumus un 

izvērtējot iestāžu telpu un teritoriju 
dotās iespējas, apmeklēt Latvijas da-
žādos muzejus, pavadīt tur vairāk lai-
kā nekā agrāk, kad dzīvojām steigā, 
un smelties mūsu daudzveidīgo muzeju 
kultūras piedāvājumu,“ uzsver Valsts 
prezidents Egils Levits.

Valsts prezidenta Goda medaļa ir 
darināta no sudraba. Tās aversu rotā 
reljefā veidots Rīgas pils attēls un 
Valsts prezidenta Egila Levita paraksts. 
Savukārt medaļas reversā redzams rel-
jefā veidots Latvijas Republikas lielais 
valsts ģerbonis un Satversmes ievada 
pirmais teikums: „1918. gada 18. no-
vembrī proklamētā Latvijas valsts ir iz-
veidota, apvienojot latviešu vēsturiskās 
zemes un balstoties uz latviešu nācijas 
negrozāmo valstsgribu un tai neatņe-
mamām pašnoteikšanās tiesībām, lai 
garantētu latviešu nācijas, tās valodas 
un kultūras pastāvēšanu un attīstību 
cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas 
tautas un ikviena brīvību un sekmētu 
labklājību.“

LV Prezidenta kanceleja
27.05.2020.

Valsts prezidenta Goda medaļa
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidenta Goda medaļa.
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25. maijā, kad šo 
rakstu, pirms 100 ga-
diem savas šīszemes gai-
tas Harkovā, Ukrainā, 
tālu no Latvijas, sāka Li-
dija Riekstiņa. Tai brīdī 
vēl nebija zināms, kādu 

mūžu viņai šūpulī ir ielikusi Laima.
Kad ģimene atgriezās Latvijā, Li-

dija (vēlāk Budule) Latvijas Universi-
tātē izstudēja medicīnu, gatavodamies 
ārstes darbam. Bet liktenis bija lēmis 
savādāk. Viņas sūtība dzīvē nebija 
vis medicīnā, bet gan – Sidnejā, tālajā 
Austrālijā, audzināt latviešu nākošās 
paaudzes, ar stingru roku, asu prātu 
un sirdsdegsmi vadot Sidnejas latviešu 
pamatskolu, un šim darbam piesaistot 
daudzus darba biedrus (arī mani), un 
tā nevien savos audzēkņos nostiprinot 
mūsu tēvu valodu, bet viņos arī iede-
dzinot mīlestības dzirksteli pret savu 

tautu, tā ie-
rosinot viņus 
arī saviem 
bērniem un 
bērnu bēr-
niem mācīt 
un cienīt lat-
viešu valodu 
un darboties 
latviešu sa-
biedrībā.

Un ne 
viens vien 
no viņiem jau ir atgriezies savu sen-
ču dzimtenē, lai pieliktu savu roku un 
prātu darbiem arī tur.

Bet kamēr vien vēl kaut kādā pa-
saules nostūrī skanēs latviešu valoda, 
viņas garā mūža darbs nebūs bijis vel-
tīgs.

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“

MLOA aicina
„virtuāli“ apmeklēt Aizvesto piemiņas sarīkojumu
un aizdedzināt svecīti pieminot komunistiskā režīma deportāciju upurus

Aizvesto piemiņas 
dienu, 14. jūniju, Mel-
burnā atzīmē kopīgi vi-
sas trīs Baltijas valstis, 
katra kopiena pēc kārtas 
uzņemoties rīkošanas 
atbildību. Šogad rīkoša-

nas reize ir latviešiem un, nevēloties 
padoties cilvēku pulcēšanās nepateicī-
gajiem koronavīrusa ierobežojumiem, 
Melburnas Latviešu organizāciju ap-
vienība rīko sarīkojumu, kurš uz iero-
bežotu laiku būs apmeklējams tīmeklī.

Sarīkojumu veidos uzrunu un mu-
zikālu sniegumu ierakstu virknējums. 
Uzrunas būs angļu valodā, mūsu kopē-
jā valodā ar igauņiem un lietuviešiem. 
Piedalīsies Baltijas valstu goda konsu-
li Viktorijā – Danute Levicka, Lietu-
vas republikas goda ģenerālkonsule un 
Igaunijas un Latvijas republiku goda 
konsuli Lembits Marders un Jānis 
Roberts Dēļiņš. Goda runas teiks 
Egils Levits, Latvijas Valsts prezi-
dents, un Vaira Vīķe-Freiberga, Lat-
vijas Valsts prezidente (1999 – 2007). 
Ar muzikāliem priekšnesumiem pie-
dalīsies mākslinieki no vietējās baltie-
šu saimes, kā arī no mājām.

Sarīkojums būs apmeklējams You-
Tube vietnē ar privātu pieslēgumu, sā-
kot ar 14. jūniju līdz mēneša beigām. 
Saite tiks izsniegta uz pieprasījumu, 

kā arī izziņota tīmeklī dažas dienas ie-
priekš. Sidnejā varēs saņemt saiti, sa-
zinoties ar Baltiešu komitejas pārstā-
vi Ojāru Gresti ojars.greste@gmail.
com, un Adelaidē, sazinoties ar Bal-
tiešu komitejas pārstāvi Pēteri Straz-
du ipstrazds@gmail.com vai Adelai-
des Latviešu biedrības priekšsēdi Ilzi 
Radziņu alb@alb.org.au, un ikviens 
ir aicināts pieteikties pie Melburnas 
Latviešu organizāciju apvienības 
priekšsēdes, Anitas Andersones info.
mloa@gmail.com. Saiti publicēs arī 
Laikrakstā Latvietis www.laikraksts.
com (sarīkojumu kalendārā), Sidne-
jas Latviešu biedrības mājaslapā slb.
org.au un LAAJ kalendārā laaj.org.
au. Sarīkojumu paredzēts laist ēterā 
svētdien, 2020. gada 14. jūnijā no 
plkst. 10.00 (EST) un būs pieejams 
līdz 30. jūnijam.

Kaut iemesls šai ikgadējai tikša-
nās reizei ir skaudrs, dalīšanās mūsu 
kopīgā sāpju liktenī ir veidojusi sav-
starpēju tuvību un draudzību ar mūsu 
baltiešu kaimiņiem.

Silti mudinām ik vienu ienākt 
mūsu sarīkojuma telpā. Aicinām ik 
vienam mājās aizdedzināt svecīti, pie-
minot mūsu tautu deportāciju upurus. 

Anita Andersone,
MLOA priekšsēde

info.mloa@gmail.com

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ko ir svarīgi zināt? Un 

kas to noteiks? Pirms dau-
dziem gadiem, populāru 
TV ziņu raidījumu Aus-
trālijā sludināja ar dziesmi-
ņu – „Es zinu visu, kas man 

būtu jāzin, jo Braians man tā pateica“.*
Austrālijas komerciālo televīziju ziņās 

bija raksturīgi tas, ka bez nedaudziem no-
pietniem stāstiem, starp kuriem bija ļoti 
minimāli kaut kas no ārzemēm, parasti bija 
„sirdi iesildošs“ sižets par aizklīdušu un 
atkal atrastu sunīti vai kaut ko tamlīdzīgu.

Mums tagad ir tik daudz iespēju uz-
zināt to, kas notiek pasaulē, ka varētu 
pavadīt visu dienu, skatot ziņu avotus in-
ternetā, televīzijā, klausoties radio – un 
kur vēl drukātās avīzes. Protams, to ne-
darīsim un apgūsim tikai mazu daļiņu no 
pilnīgā stāsta. Izvēloties mums tīkamos 
ziņu avotus, mēs līdz ar to arī izvēlamies 
savu „Braianu“ (vai „Braianus“), kurš 
izfiltrē ziņas pēc savas saprašanas.

Diemžēl, daudzi sev izvēlas tikai 
ļoti tendenciozus ziņu apkopotājus – 
„Braianus“. Bet, kas vienam ir ten-
denciozs, otram ir svētā patiesība.

Visā pasaulē notiek tik daudzas lie-
tas, ka nav iespējams par visām ziņot, 
pat visobjektīvākam „Braianam“. Neiz-
bēgami, daudzi svarīgi stāsti netiks stās-
tīti. Faktiski – lielākā daļa netiks stāstīti. 
Lai bīdītu kādu stāstu saulītē, ir bieži pa-
matīgi jāpiestrādā preses konsultantiem 
un sabiedrisko attiecību ekspertiem.

Bet dažreiz ir stāsti, kuri, piemē-
ram, ASV ir ārkārtīgi zīmīgi, bet Latvi-
jā tikpat kā nav redzami. Kamēr pagāju-
šā nedēļā varējām lasīt par lauvu, kura 
Austrālijas zvērudārzā sakoda savu 
kopēju, bija grūti atrast ziņas par inci-
dentu Mineapolisā, ASV, kur policista 
rīcības dēļ mira afroamerikāņu vīrietis.

Apcietinātais vīrietis gulēja uz ielas, un 
policists ar celi spieda viņam kaklu, pat arī 
tad, kad vīrietis sūdzas, ka nevar elpot, un 
lūdzas, lai viņu nenogalinātu. Arī tad, kad 
vairs nav sajūtams pulss, policists turpina 
spiest ar celi. Incidentu filmēja garāmgājēji, 
un tas ātri kļuva par lielākajām ziņām ASV.

Vīrieša nāve izraisīja plašus protes-
tus vairāk nekā 30 ASV pilsētās. Vei-
kali tika dedzināti un izlaupīti, mašī-
nas dedzinātas. Arī policijas iecirknis 
dedzināts un Nacionālā gvarde izsauk-
ta. Prezidents Tramps piedraudēja lie-
tot vardarbību pret protestētājiem pie 
Baltā nama, ja tie ielaužas cauri sētai.

Tikai pēc dažām dienām Latvijas 
mediji sāka tam pievērst uzmanību. Kurš 
„Braians“ izvēlas, ka lauva svarīgāka 
par mirušo vīrieti un protestiem ASV?

Un kas notika ar oriģinālo Brai-
nu – Brian Naylor? Viņš, kopā ar sievu 
gāja bojā lielajos meža ugunsgrēkos 
pie Melburnas 2009. gada februārī.

GN
* „I know everything I need to know, 
because Brian told me so“.

Lidijai Budulei – 100
Sidnejas latviešu pamatskolas vadītāja

Lidija Budule.
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Vēstule latviešiem, kas dzīvo Austrālijā
Aicinājums, lūgums

„Pie klavierēm – Džek Michalic-
ky! Pirmais zināmais Latvijas džeza 
pianists“.

Filma veidota pēc mūziķa, JVLMA 
džeza katedras dibinātāja un vadītāja, 
džeza vēstures pasniedzēja Indriķa 
Veitnera grāmatas Latvijas džeza vēs-
ture 1922-1940 motīviem un atspoguļo 
džeza mūzikas pirmsākumus Latvijā 
starp diviem pasaules kariem. Filma ta-
pusi ar Džeka Mihaļicka fonda atbalstu.

„2018. gada pašā nogalē, atsauco-
ties audioinženiera Mārtiņa Saulespu-
rēna iniciatīvai un aicinājumam, kopā 
ar džeza mūziķi un komponistu Denisu 
Paškeviču trijatā nodibinājām Džeka 
Mihaļicka fondu ar mērķi veicināt at-
balstu džeza mūzikai. Nosaucot fondu 
pirmā zināmā Latvijas džeza pianista 
Džeka Mihaļicka vārdā, radās doma 
izveidot īsu dokumentālo filmu par šo 
mūziķi un vidi, kurā viņš darbojies. 
Turklāt tikko kā klajā bija nākusi In-

driņa Veitnera brī-
nišķigā grāmata 
par Latvijas džeza 
pirmsākumiem. Ar 
Indriķa atbalstu 
un palīdzību uzsā-
ku darbu pie šīs fil-
mas,“ stāsta izdev-
niecības Jersika 
Records vadītājs 
un filmas režisors 
Mareks Ameriks.

Filmas scenā-
riju veidojusi dra-
maturģe Lelde Stumbre un, līdzās 
kinohronikām un fotogrāfijām, filmā 
izmantotas mākslinieces Ievas Put-
niņas animācijas. Audiovizuālos ma-
teriālus restaurējis Kaspars Putriņš. 
Aizkadra balss – Artūrs Sebris, mon-
tāža – Zigmārs Zilgalvis.

Filma apskatāma izdevniecības 
Jersika Records – YouTube kontā.

Saite uz filmu YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=fB0pssfA4K0
jersikarecords.com
www.facebook.com/jersikarec/
Youtube: http://bit.ly/JersikaYT

Mareks Ameriks,
Izdevniecības vadītājs

28.05.2020

Mums vienmēr ir bijusi cilvēciska 
interese uzzināt, kā kaut kas ir sācies, 
kāds ir bijis iemesls spert pirmo soli 
vai kā tieši izskatījušies cilvēki, kas 
kaut ko īpašu ir radījuši. Toreiz, pirms 
vairāk nekā 50 gadiem, kāds spēra šo 
pirmo soli un radās tradīcija, kas ar 
laiku apvienoja visus Austrālijā dzīvo-
jošos latviešus. Esmu pārliecināta, ka 
māka svinēt savas kultūras svētkus ir 
unikāla lieta visas pasaules kontekstā.

Tagad mēs strādājam pie doku-
mentālas filmas Braucam uz Kei Dīz! 
Šī filma ir par Latviešu Kultūras die-
nām Austrālijā. Tas ir ir audiovizuāls 
piemineklis visiem, kas sevi sauc par 
latvieti ne tikai Austrālijā. Šī projekta 
idejas autore un nesavtīga atbalstītāja ir 
Ilona Brūvere. Lai šī filma kļūtu īpaša 
un mums visiem svarīga, mums jālūdz 
jūsu palīdzība.

Lūdzu palīdziet atrast vecos video 
ierakstus! Pajautājiet saviem paziņām, 
radiniekiem, vai viņu plauktos šādi 
ieraksti neglabājas. Esmu pārliecināta, 
ka tie, kas pirms daudziem gadiem ir 
turējuši rokās kameru, lai iemūžinātu 
šos kopā būšanas mirkļus, būs jums 
pateicīgi, ja pameklēsiet un dalīsieties 
ar šiem video materiāliem. Tie var būt 
kadri no ģimenes sadzīves, gatavošanos 
svētkiem, pēcsvētku notikumi, atpūtas 
brīži utt. Visvairāk mēs gaidām video 
materiālu, kas filmēts laika posmā no 
20. gs. 50tiem līdz 90tiem gadiem.

Mēs meklējam arī vecās fotogrā-
fijas. Visvairāk mēs gribētu redzēt tos 
cilvēkus, kas no Latvijas pirmie ieradās 
Austrālijā. Tie ir paši svarīgākie foto-
mirkļi, jo šie cilvēki, ja ne paši pieda-

lījušies KD organi-
zēšanā, tad noteikti 
tās ir apmeklējuši.

Lūdzu sūtiet 
vecmāmiņu, vec-
tētiņu, tanšu, on-
kuļu, vīru, sievu, 
māsu un brāļu fo-
togrāfijas! Tās var 
būt bildes pie mā-
jas, pie mašīnas, 
mašīnā, pie galda, 
Latviešu namā, 
pirms svētkiem, 
pēc svētkiem, arī 
šie īpašie portre-
ti no foto salona. 
Pierakstiet tikai 
lūdzu klāt norādes: kas, kur, kad.

Mums interesē laika periods līdz 
pat 20. gadsimta beigām.

Kā atsūtīt?
1. Fotogrāfijas – nofotografē ar 

mobilo, apraksti failu, no kā, kas 
attēlots, gads un sūti uz: redakcija@
laikraksts.com

Filmas veidotāji izvēlēsies, kura 
no bildēm būs piemērota, tad ar jums 
sazināsies otrreiz un tad izvēlētās bil-
des ir vai nu jāieskanē labā izšķirtspē-
jā vai arī jāsūta uz redakciju.

2. Video – jādigitalizē, jāieliek 
youtube.com vai vimeo.com un, kā ne-
rindots vai fails ar paswordu, jāsūta uz 
epastu: redakcija@laikraksts.com

Ja šādas iespējas tomēr nav, tad 
jāsazinās ar mums, jāapraksta, kādā 
formātā jums ir šis materiāls un tad 
jau kopā risināsim. Pasta adrese 

(Austrālijā): Laikraksts „Latvietis“, 
PO Box 6219, South Yarra, 3141.

Jau iepriekš pateicamies par atsau-
cību!

Lūdzu ikvienu, kas var palīdzēt, 
dariet to, jo mēs kopā veidojam šo fil-
mu, godinot arī visus, kas vairs nav 
starp mums, bet kuri atkal atdzīvosies 
ekrānā. Filma paliks kā pagātnes lie-
cība un atmiņu stāsts par šiem kopā 
būšanas svētkiem un latvietību.

Lai uzsāktu šī projekta realizāciju, 
šī gada sākumā es pabiju Austrālijā – 
Adelaidē, Melburnā un Sidnejā. Gribu 
pateikt milzīgs paldies visiem, kurus 
satiku un ar kuriem runāju. Paldies 
par viesmīlību, sirsnību un paldies, ka 
ļāvāt izjusts šo unikālo latviešu- aus-
trāliešu kopdzīves izveidoto garu.

Ar mīlestību,
Dace Pūce,

režisore un producente

No kreisās: Operators Mārtiņš Jurevics, režisore Dace 
Pūce, AL58KD Rīcības komitejas priekšsēde Ilona Brūvere.
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Pirmais zināmais Latvijas džeza pianists Džeks Mihaļickis
Džeza izdevniecība „Jersika Records“ publicē dokumentālo īsfilmu 
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Čikāgieši un drau-
gi visā pasaulē! Ir no-
slēdzies ļoti vēsturisks 
posms Čikāgas latviešu 
dzīvē. Mūsu biedrības 
nams, kurā mājojam 
kopš 1959. gada, ir pār-

dots. Esam mēģinājuši namu pārdot 
vairākus gadus, bet nebija izdevies. 
To pat kādreiz nenožēlojām, jo paspē-
jām vēl rīkot tur sarīkojumus. Ar kat-
ru gadu gan kļuva arvien skaidrāks, 
ka 100 gadus vecais nams vairs ne-
atbilst sabiedrības prasībām, un ka ir 
tomēr jāškirās no šīs ēkas. Laiki mai-
nās, viss mainās. Namam bija vairākas 

nopietnas problēmas, kuras bez milzu 
ieguldījuma vai vispār, nevarēja atrisi-
nāt. Ļoti kaitēja tas, ka namam nebija 
sava autostāvvieta. Mašīnas bija jāno-
vieto uz ielām, un daudziem tas nepa-
tika. Liels šķērslis bija arī tas, ka namā 
nebija lifta. Uz otro un trešo stāvu bija 
jākāpj pa stāvām trepēm. Mēs gan bi-
jām vienīgā latviešu ēka Čikāgā, kura 
pilnībā bija dzesināta.

Šis nams uzticīgi kalpoja latvie-
šiem daudzus gadus. Tas reiz bija 
de facto latviešu centrs Čikāgā. Tajā 
mājoja Skauti, gaidas, Daugavas Va-
nagi, korporācijas, Čikāgas Ziņas re-
dakcīja, Pensionāru biedrība, un vēl 
citas grupas un organizācijas. Daudzi 
Latviešu skolas sarīkojumi tur notika, 
ieskaitot Ziemassvētku eglītes, izlai-
dumi un Draudzīgie aicinājumi. Bei-
gās neviena pati organizācija vairs ne-
mājoja namā. Vienīgais, korporācijas 
lietoja Kluba telpu savām sanāksmēm.

Nav iespējams saskaitīt cik sarīko-
jumi namā bijuši. Mākslinieki no vi-
sas pasaules tur uzstājušies, ieskaitot 
Raimondu Paulu, Uldi Stabulnieku, 
Armandu Ābolu, Rasmu Lielmani, 
Latvijas Trīs tenori, Pērkons, Edgars 
Liepiņš, Andris Daņiļenko, Normunds 
Rutulis, operas solisti un aktieri no vai-
rākiem Latvijas vadošajiem teātriem. 
Daudzi ASV un Kanādas ansambļi un 
mūziķi tur uzstājušies. Visus nevaru 
uzskaitīt, bet pieminēšu ansambļus 
Dzintars, Staburadze, Toronto DV te-
ātri un Losandželosas vīru kori. Pirmā 
Čikāgas Piecīšu izrāde bija šajā namā 
1961. gadā. Es biju publikā. Ansambļa 
53 gadu vēsturē visas Piecīšu izrādes 
Čikāgā, atskaitot divas, bija šajā namā.

Noteikti kādi tautieši no Austrāli-
jas arī bijuši ciemos! Žēl, ka biedrībai 
nebija viesu grāmata! Cik būtu tagad 
interesanti un vēsturiski to skatīt.

Neskaitāmas viesības ir bijušas 
namā – kāzas, balles, kongresi, piemi-
ņas brīži, dzimšanas dienas, iesvētības 
utt. Mana māsa un es svinējām savas 
iesvētības tur. Neskaitāmas mākslas 

un skulptūru izstādes. Novusa turnī-
ri – gan sen atpakaļ, gan nesen. Mu-
zejs otrā stāvā un čikāgieša, rakstnie-
ka Kārļa Ķezbera bibliotēka ar 6 000 
grāmatām. Lielā, burvīgā Annusa 
glezna pie otrā stāva zāles sienas! Tā 
tagad noņemta un gaida savu nākamo 
mājvietu. Katrā zālē atmiņas.

Atceramies tos daudzos mūsu 
senčus, kuri tur ieguldīja savu darbu, 
sirdi un dvēseli! Dedzīgie tautieši tur 
uzticīgi un pašaizliedzīgi kalpoja no 
pirmās līdz pēdējai dienai. Visa cieņa 
un pateicība viņiem. Paldies visiem, 
kuri Čikāgas Latviešu biedrību atbal-
stījuši un kuri apmeklējuši mūsu mā-
jas leģendārajā Elston un Hamlin ielas 
stūrī! Nenoliedzami, man skumji. Es 
šajā namā uzaugu, tur ejot kopš bērnī-
bas. Saprotu, ka nams vairs nav mūsu, 
bet grūti to aptvert. Biedrība pati vēl 
ir, un biedrība vēl būs! Lai visi labie 
gari turpina stāvēt mums klāt, skato-
ties nākotnē!

Mēs neesam pirmā pilsēta, kura 
pārdevusi savu namu un, iespējams, 
nebūsim pēdējā. Agrāk sabiedrība bija 
daudz lielāka un aktīvāka. Skaitliski 
esam ļoti sarukuši. Tas gan nenozī-
mē, ka tie tautieši, kuri ir tagad, nav 
aktīvīgi, spējīgi vai dedzīgi. Skaitļi to-
mēr diktē, ko var uzņemties, atļauties. 
Čikāgas Latviešu biedrība šogad svin 
savu 85. jubileju. To svinēsim rudenī, 
tik vēl nav zināms, kur. Biedrība jau 
kādus gadus rīko daudzus savus sa-
rīkojumus citās ēkās, ieskaitot Igau-
ņu namā. Sarīkojumi vispār tagad ir 
daudz mazāk nekā agrāk. Peļņa no 
latviešu sarīkojumiem kļuvusi par mi-
nimālu ienākuma avotu. Pelnījām nau-
du, izīrējot mūsu telpas cittautiešiem, 
pārsvarā – ballēm.

Ir tie, kuri saka, ka pārdodot namu, 
mēs izputēsim. Reāli, – ir tieši otrā-
dāk. Mēģinot uzturēt vecu, trīsstāvīgu 
ēku, uz kuru retais grib nākt, ir recep-
te nāvei. Biedrība apsvērs uzmanīgi 

Čikāgas Latviešu biedrības nams pārdots
Paldies, Tev namiņ, paldies!

Čikāgas Latviešu biedrības nams.
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Čikāgas Latviešu biedrības nams.
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Laipni aicinu skatīties 
manu un čellista Ivara 
Bezprozvanova digitālo 
koncertu, veltījumu kom-
ponistei Lūcijai Garūtai, 
no VEF Kultūras pils, kurš 

tika pārraidīts 28. maijā sabiedriskā medi-
ja LSM.lv portālā; tas ir joprojām pieej-
ams arī Replay.lv, VEF Kultūras pils mā-
jaslapā, FB, YouTube un Radio Klasika.

Tuvāka informācija:
https://www.diena.lv/raksts/kd/

muzika/ar-iedvesmu-viena-elpas-
vilciena.-pianiste-dzintra-erliha-un-
cellists-ivars-bezprozvanovs-tiekas-
ipasa-pieminas-koncerta-14241782

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/
muzika/digitala-koncerta-no-vef-
kulturas-pils-izskanes-velt ijums-
komponistei-lucijai-garutai.a361333/

2018. gada oktobrī man bija ļoti skais-
ta solokoncertu tūre ASV. Kopumā bija 
5 pasākumi – 3 solokoncerti (Klīvlandē, 
Filadelfijā, Ņujorkā) un divas koncert-
lekcijas (Omahā, Nebraskas Universitātē 
un Ņujorkā, Trinity School; abas ameri-
kāņu auditorijai). Mēs ar ANO vēstnieku 
Andreju Pildegoviču Trinity School, Ņu-
jorkā, uzstājoties amerikāņu jauniešiem, 
sniedzām kopīgu lekciju – A. Pildegovičs 
iepazīstināja jauniešus ar Latvijas vēsturi, 
savukārt es – ar latviešu komponistu mū-
ziku. Atskaņoju arī L. Garūtas, I. Ivano-
va, P. Vaska, A. Kalēja klavierdarbus. Pa-
sākums bija plaši apmeklēts; kopumā bija 
ap 400-500 jauniešu. Bija liela atsaucība.

Šobrīd gatavojos izdot jaunu CD, 
kurā tiks ieskaņoti latviešu komponistu 
kamerdarbi. CD tiks izdots 2021. gada 
februārī. CD ieskaņos mūsu trio – Ilo-
na Meija (flautiste, JVLMA profesore), 
čellists Ivars Bezprozvanovs un es – 
Dzintra Erliha. Īpaši priecājos par to, 
ka man skaņdarbu (klavierēm solo) vel-
tīs pasaules slavenā komponiste Lolita 
Ritmane (ASV), un šis skaņdarbs arī 
tiks iekļauts topošajā CD. Skaņdarbs 
pavisam drīz būs gatavs, un es ļoti to 
gaidu. Tāpat mūsu trio skaņdarbus 
šobrīd sacer ievērojamie komponisti 
Dace Aperāne (ASV) un Jānis Lū-
sēns. Arī šie skaņdarbi tiks iekļauti to-
pošajā CD. Tas viss mums sagādā lielu 

prieku un veido šo CD tiešām unikālu.
CD izdos Latvijas Nacionālā ie-

rakstu kompānija SKANI (https://
www.lmic.lv/lv/skani), kas nodrošina 
CD pieejamību digitāli visā pasaulē.

Šogad man solokoncerti iecerēti 
Francijā, Kanādā un Islandē.

Plānoju piedalīties nākamajās Lat-
viešu Kultūras dienās Austrālijā!

Uzruna pirms koncerta
Labvakar, mīļie klausītāji!
Mūsu šīvakara koncerts veltīts iz-

cilajai latviešu komponistei Lūcijai 
Garūtai, kurai tieši maija mēnesī ir 
dzimšanas diena – 14. maijā. Un kat-
ru gadu tieši maijā skan komponistei 
veltīti piemiņas koncerti un pasākumi.

Šogad šis koncerts ir ar nedaudz 
skumju nokrāsu, jo februārī no mums 
mūžībā ir aizgājusi ilggadējā Lūcijas Ga-
rūtas fonda vadītāja, Lūcijas Garūtas mā-
sas mazmeita Daina Pormale. Un tādēļ šis 
koncerts ir arī sirsnīgs veltījums Dainai.

Lūcijas Garūtas vārds mums saistās 
pārsvarā ar izcilo kantāti Dievs, Tava zeme 
deg, taču šovakar es Jūs gribētu iepazīsti-
nāt ar brīnišķīgu Lūcijas Garūtas kamer-
mūziku. Un līdzās Garūtas skaņdarbiem 
šovakar skanēs arī trīs citu izcilu kom-
ponistu mūzika – Pētera Vaska, Imanta 
Zemzara un Jāņa Lūsēna kompozīcijas.

Koncertu es atklāšu ar Lūcijas Ga-
rūtas klaviermūziku. Skanēs etīde Tei-
ka, kurā izmantota īpaša klavieru pedā-
ļa tehnika – Steinway ilgskaņas pedālis, 
par kuru komponistei bija ļoti liela in-
terese. Skaņdarbi, kas sacerēti tieši šai 
pedāļa tehnikai, gan Latvijā, gan pa-
saules klaviermūzikā ir liels retums.

Pēc tam dzirdēsiet divas brīnišķīgas 
prelūdijas, kas tapušas laikaposmā no 
1927.-29. gadam. Šajā mūzikā komponis-
te pauž mīlestības jūtas. Tā ir mīlestība 
pret franču tēlnieku Žoržu Kruzā, kuru 
Lūcija iepazina, studējot Parīzē. Diemžēl 

šai mīlestībai nebija lemts piepildīties, un 
šīs sāpes un pārdzīvojumi vēlāk atbalso-
jas daudzos Garūtas skaņdarbos.

Pēc prelūdijām skanēs Meditācija – 
skaņdarbs, kuram komponiste veidojusi 
versiju gan klavierēm, gan ērģelēm, gan 
simfoniskajam orķestrim, un kurā dzir-
dēsiet plašas, varenas, ērģeļu varenajam 
skanējumam līdzīgas kulminācijas.

Pēc Lūcijas Garūtas klavierdar-
biem es esmu izvēlējusies atskaņot 
Pētera Vaska klavierfantāziju Izdegu-
šās zemes ainavas. Šis skaņdarbs, kas 
ienes programmā dramatisku akcentu, 
manuprāt, lieliski atspoguļo šobrīd ap-
kārt valdošās emocijas – izmisumu, 
cīņassparu, taču visam pāri – cerību.

Lai skan koncerts un lai šī brīniš-
ķīgā mūzika nonāk līdz Jūsu sirdīm!

Dzintra Erliha
Laikrakstam „Latvietis“

Dzintra Erliha aicina
Digitālais koncerts un nākotnes plāni

Dzintra Erliha Sidnejā.
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Čellists Ivars Bezprozvanovs.
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Dzintra Erliha ar Latvijas ANO vēst-
nieku Andreju Pildegoviču pēc solokon-
certa Ņujorkā, Kosciuzsko Foundation 
koncertzālē, 2019. gada 27. oktobrī.
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Liels prieks globālās pandēmijas apstākļos iepriecināt 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientus, kuri 
stingrās karantīnas apstākļos starp procedūrām turpina ra-
doši darboties individuāli savās palātās, izmantojot katram 
speciāli sagatavotus uzdevumu komplektus.

Radošās darbnīcas Bērnu klīniskajā universitātes slim-
nīcā sadarbībā ar 
Secret Forest vadī-
tāju Ivetu Cīruli, 
kas dzīvo Berlīnē 
un veido izglītojo-
ši – radošus žurnā-
lus visai ģimenei, 
ir sagādājuši slim-
nīcas pacientiem 
iespēju darboties 
ar īpaši radītu ak-
tivitāšu žurnālu 
Noslēpumu Mežs. 
Žurnālā ir iekļau-
tas 10 radošas, 
jautras spēles un 

aktivitātes, kuru izpildē var iesaistīties visa ģimene. Žurnālā 
iekļauto uzdevumu izpildīšanai nepieciešamas: šķēres, līme, 
krāsu zīmuļi vai flomasteri, pacietība un darbošanās prieks!

Īpaši radīto žurnālu Noslēpumu Mežs iespējams 
iegādāties internetā: https://www.secretforest.lv/products/
aktivitasu-zurnals-noslepumu-mezs-iepriekspardosana

Šobrīd jo īpaši svarīgi ir būt sociāli atbildīgam, un ar 
savu pirkumu vari iepriecināt Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas mazos pacientus. Nopērkot 1 žurnāla Noslēpumu 
Mežs eksemplāru, otru žurnāla eksemplāru veidotāji uzdā-
vinās Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nokļuvušam 
bērniņam, lai uzturēšanās slimnīcā uzlabo ne tikai veselību, 
bet arī sniedz jaunas zināšanas un lietderīgi pavadītu laiku, 
pildot dažādos žurnālā iekļautos uzdevumus.

Ieskats Radošās darbnīcas aktivitātēs, kas 
norisinās Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā, 
atspoguļotas Facebook: https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
Instagram: https://www.instagram.com/radosas_darbnicas/

Lai mums visiem laba veselība un radoša darbošanās!
Sintija Bernava,

Radošās darbnīcas Bērnu slimnīcā vadītāja

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas mu-
zeja Izstāžu zālē no šī gada 29. maija 
līdz 29. novembrim būs skatāma izstāde 
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinā-
jumu Gadatirgum 50, kurā tiks cildināti 
sasniegumi Latvijas amatniecībā un pie-
dāvāts ieskats raibajā tirgus vēsturē.

Atzīmējot Brīvdabas muzeja Ga-
datirgus 50. jubileju, muzeja Izstāžu 
zālē būs skatāma retrospektīva lietišķās 
mākslas darinājumu izstāde, kas ap-
meklētājiem piedāvās unikālu iespēju 
apskatīt priekšmetus no Muzeja lietišķās 
mākslas kolekcijas. Izstādi veidos daiļi 
un noderīgi darinājumi, kas pusgadsim-
ta garumā iepirkti vai saņemti dāvināju-
mā no Gadatirgus dalībniekiem muzeja 
krājuma papildināšanai un tautas lietiš-
ķās mākslas attīstības pētniecībai.

Izstādi kuplinās ne tikai skaisti dari-
nājumi no mūsu ražīgajiem amatniekiem, 
bet arī Gadatirgus vēsturisko afišu kolek-
cija, tirgus rīkotāju atmiņas un audio vizu-
ālā kolāža par pasākuma norisi no pašiem 
tā pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.

Izstādes rīkotāji stāsta: „Gadatirgus ik 
gadu ir gaidīts notikums ne tikai amatnie-
ku vidū, bet arī sabiedrībā kopumā – tas 
ir gada vērienīgākais un apmeklētākais 
tautas dzīvās garīgās un materiālās kul-
tūras notikums, kurā satiekas meistari no 
visas Latvijas, kas plašākam vērtējumam 
nodod savus labākos lietišķās mākslas 
darinājumus. Izstādes mērķis ir parādīt 
ne tikai Gadatirgus krāšņumu un daudz-
veidību, bet arī ieskicēt tā spēju izdzīvot 
un saglabāt savu būtību pāri laikiem.“

Gadatirgum valsts kultūrtelpā ir 
ļoti nozīmīga vieta un tas allaž bijis sva-
rīgs tautas nacionālās pašapziņas stipri-
nātājs. Līdzīgi kā dziedātāji un dejotāji 

pulcējas Dziesmu 
un Deju svētkos, 
tā amatnieki un 
tautas lietišķās 
mākslas meistari 
ik gadu sabrauc 
no visām Latvijas 
malām, lai rādī-
tu savas prasmes, 
dalītos ar pieredzi 
un smeltos jaunus 
iespaidus turp-
mākajam darbam. 
Gadatirgus kupli-
nāšanā piedalās ne 
vien amatnieki, bet 
arī folkloras kopas, 
deju grupas, dziedātāju ansambļi, kape-
las, seno spēļu un rotaļu pratēji, nacio-
nālo ēdienu darinātāji un citi dalībnieki.

Noderīga informācija apmeklētā-
jiem: pie muzeja pieejama bezmaksas 
autostāvvieta; mājdzīvniekus lūdzam 
šoreiz atstāt mājās; muzejā var tikt fo-
tografēts un filmēts.

Ģimenēm ar bērniem: pirmsskolas 
vecuma bērniem ieeja muzejā ir bez 
maksas; vecākiem ar pašiem mazāka-
jiem – pieejama pārtinamā istaba; Ģi-
menes biļete (1 līdz 2 pieaugušie + 1 līdz 
4 bērni līdz 18 gadu vecumam) – 8,50€.

Ieeja, darba laiks un cenas: izstāde 
apmeklētājiem ir atvērta no trešdienas 
līdz svētdienai, no plkst. 10.00 līdz 
17.00; ieejas maksa skolēniem 1,40€, 
pilna laika studentiem 2,00€, pensio-
nāriem 2,50€, pieaugušajiem 4,00€.

Harita Maniņa
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgā, 29.05.2020.

„GADATIRGUM 50“
Brīvdabas muzejs aicina uz izstādi

Izstāde Brīvdabas muzejā.
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Izstāde Brīvdabas muzejā.
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Bērnu klīniskās universitātes slimnīca
Pacientus iepriecina sadarbībā ar diasporas pārstāvjiem



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 3. jūnijā

Korona 19 vīrusa 
epidēmijas laikā, kad visi 
esam ieslodzīti četrās sie-
nās un viens pats ar sevi, 
laikam gan visvairāk 
pietrūkst tīri cilvēciskas 
saskarsmes, sarunu ar 
tuviem cilvēkiem, možs 

vārds – kā Gunārs Priede lugā Trīs-
padsmitā izteicies: „Sirsnīgs vārds pat 
kaķim patīkams. Bet šī uzspiestā dis-
tancēšanās rada vēl kādu viltus ilūziju, 
ka šī nelaime skar tikai mani, vēl manu 
ģimeni un tuvākos draugus... nu, labi, 
pilsētu, valsti... nu kā tad, arī tuvākās 
valstis... labi, jau labi, visu Eiropu, kuras 
sastāvdaļa esam arīdzan mēs, Latvija. 
Tālākās ziņas par citurieni līdzinās sa-
kaltušai lapai karstā laikā, un nekas vai-
rāk – lai avīzes un internets vēsta, ka arī 
tālās, svešās zemēs šī nelaime izplatās, 
taču – tā nudien nav tiesa? Pļāpas vien!

Taču šodien pienāca teju vai iz-
misusi vēstule no gleznotājas Mairas 
Reinbergas tālajā Ziemeļamerikas 
kontinentā: „Es jūtos mazliet vientuļa, 
un tā ienāca prātā ar Jums dalīties ar 
man iepriecinošām ziņām. Manu jau-
nāko gleznu pieņēma virtuālā izstādē 
šeit „Providence Art Club“.“

Tātad arī Mairu ir skārusi pandēmi-
jas laika noslēgtība, varbūt vēl vairāk 
nekā mani vai kādu citu! Šī ziņa izrai-
sīja acumirklīgu reakciju. Tiesa gan, es 
neko taustāmu nevaru izdarīt māksli-
nieces labad, kas atvieglotu viņas die-
nas un atbrīvotu viņas brīvo, radošo 
garu, ja varētu, nekur nevarētu aizlidot! 
Un tomēr, varbūt viņa jutīs, ka esmu ar 
viņu, ja uzrakstīšu nelielu informāciju 
latviešu laikrakstiem tālās zemēs?

Uzreiz painteresējos un sameklēju, 
ka Providensa (Providence) ir lielākā 
Rodailendas (Rhode Island) pavalsts 
pilsēta un ka Providensa mākslas klubs 
šogad svin 140 gadu jubileju, tātad dibi-
nāts 1880. gadā. Internets paziņoja vēs-
ti, kas gan nav sveša arīdzan mums: tā-
pat kā pie mums Latvijā, tā Rodailendas 
Dizaina skolas (Rhode Island School of 
Design) muzejs šajā laikā ir apmeklētā-
jiem slēgts, tādēļ pa visu ASV izziņo-
tā izstāde ar naudas balvām var notikt 
tikai virtuāli. Arīdzan katalogs apska-

tāms un izlasāms vienīgi internetā.
No tā uzzināms, ka uz šo izstādi bija 

sasūtīti ap 700 darbi, no tiem virtuālajai 
izstādei atlasīti ap 83 autoru 97 darbi. Tie 
ir darināti visdažādākās tēlotājas mākslas 
tehnikās – glezniecība (abstrakta, deko-
ratīva vai reālistiska), akvarelis, iespie-
dgrafika, arī zīmulī tverti, fotogrāfijas, 
asamblāžas un mix media tehnikā vei-
dotas. Žanru ziņā atklājas visdažādākās 
intereses – klusās dabas, ainavas, cilvēki 
darbībā, fantāzijas – šajā ASV izstādē 
nekādi pārsteigumi neparādās, pie mums 
Latvijā līdzīgās izstādēs ir tāpat. Atšķirī-
bas parādās tikai niansēs, piemēram, si-
žetu izvēles ziņā, lai gan katalogā tas nav 
uzsvērts, tomēr nacionālā daudzveidība 
un nacionālā izcelsme dara savu: atseviš-
ķi iedvesmas avoti nāk no visas pasaules. 
Tajā pat laikā izstādē prevalē reālistiski 
tverta pasaules attēlošanas aina – tādu 
mākslu grib baudīt visā pasaulē.

Starp citiem visas Amerikas māks-
liniekiem iezīmējas arīdzan Maira 
Rein berga, kura neslēpj, ka dzimu-
si Latvijā. Māksliniece Baroka pa-
sāžu Nr.4 veidojusi kā abstraktu darbu. 
Tajā viņa uz nespodri pelēkzila fona 
rokām uz muslīna auduma spiedusi 
dzeltenus, oranžus un sarkanīgus krā-
su rakstus. Tie reizē ar faktūrām kārto-
ti ritmiskā līniju un krāslaukumu mijā, 
radot gaišu, dzīvespriecīgu noskaņu.

Katalogā atkārtoti gleznotājas vār-
di, kas lasāmi viņas mājas lapā, ka vi-
ņas darbi ir krāsu, līniju un tekstūras 
izpēte. „Es pūlos notvert un atainot 
to iluzorumu, izsmalcinātību un noslē-
pumainību. Mūzika ļoti dziļi iespaido 
manu darbu: līniju un krāsu daudzvei-
dība attēlo kustību, ilgstamību. Es vē-
los, lai mani gleznojumi izceļ skaistu-
mu, harmoniju un mieru.“ To uztvēris 
arīdzan kāds autors avīzē Lake Placid 
News: „Ja viņas darbiem ir kāds mēr-
ķis, tad tas ir ar otas vilcienu aizslaucīt 
prom visu neglīto, kakofonisko un grie-
zīgo, visu, kas nodara sāpes dvēselei. 
Apbrīnojamā kārtā viņai tas sekmējas.“

Šajos vārdos apslēpts mākslinieces 
daiļrades pamatprincips.

Prieks, ka cienījamā gleznotāja 
Maira Reinbergs arīdzan Korona-19 
vīrusa laikā atradusi spēku radīt tik 

dzīvespriecīgu darbu.
Šajā izstādē, kam izrādās ir dots 

nosaukums The seeing of sound – Ska-
ņas ieraudzīšana, Maira Reinberga 
saņēma Honorable Mention – Cildino-
šo atsauksmi. Apsveicam visu lasītāju 
un mākslas cienītāju vārdā!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Maira Reinberga arī pandēmijas laikā strādā

Maira Reinberga. „Baroka pasāža. 
Nr. 4“. 2020.
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nākamos soļus. Vai meklēt mazāku, 
jaunāku vienstāvīgu ēku ar autostāv-
vietu, vai saiet kopā ar kādu citu or-
ganizāciju? Esmu drošs, ka būs labs 
atrisinājums. Biedrība turpinās rīkot 
kulturālus un izklaides sarīkojumus, 
kā līdz šim. Biedrība grib turpināt 
savu darbu un turpināt lielā mērā pie-
dalīties latvietības uzturēšanā ārpus 
Latvijas.

Tiem, kuri ir ziņkārīgi, varu pa-
teikt, ka latviskais inventārs un muze-
ja eksponāti glabājas noliktavā ar kon-
trolētu temperatūru, kopā ar biedrības 
6 000 grāmatām un periodiku.

Namu nopirka jauni mākslinie-
ki (amerikāņi), kuri grib tur iekārtot 
mākslas un kultūras centru.

Biedrības priekšsēde Dace Ķez-
bere aicina čikāgiešiem, kā arī tautie-
šiem citās pilsētās, izteikties par bied-
rības nākotni. Lūgums ir sazināties ar 
viņu un valdi, rakstot uz uz e-pasta 

adresi: ChicagoLatvianAssociation@
gmail.com

Biedrību var arī sasniegt, ieejot 
Facebook internetā.

Tā saka, ka vienām durvīm aizve-
roties, citas atveras. Mums tagad vajag 
jaunu ēku, kurā atrodas šīs durvis, ku-
ras vērsim.

Kas attiecas uz veco namu, pal-
dies, Tev namiņ, paldies!

Armands Birkens,
Bijušais ČLB priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

Čikāgas Latviešu nams pārdots
Turpinājums no 5. lpp.
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Ieejot siltajā 
vasaras brīvdienu 
laikā, kuru visla-
bāk pavadīt laukos, 
arī bērnu iemīļotie 
varoņi Lupatiņi 
aicina doties dabā. 
I z d e v n i e c ī b a s 

Liels un mazs izdotajā interaktīvu uz-
devumu grāmatu sērijā pirmsskolas ve-
cuma bērniem Kā Lupatiņi mācījās klāt 
nākusi trešā grāmata – Lupatiņi laukos.
Rotaļu ceļojums kopā ar Lupatiņiem 
palīdzēs bērniem saprast dabas pasauli.

Grāmata tapusi sadarbībā ar Latvi-
jas Universitāti, Tartu Universitāti un 
Igaunijas uzņēmumu Digital Learning 
Systems un animācijas studiju Atom 
Art. Tirdzniecībā jau kopš pagājušā 
gada novembra ir pieejamas pirmās 
divas no piecām sērijas grāmatām: Lu-
patiņi pie galda un Lupatiņu pilsēta.
Grāmatas var iepazīt kopā ar īpašu pa-
līgu – runājošo pildspalvu jeb digitālu 
ierīci, ar kuras palīdzību grāmatas ir 
ne tikai lasāmas, šķirstāmas un pētā-
mas, bet kļūst arī klausāmas.

Sērijas trešajā grāmatā Lupatiņi 
laukos Lakatiņš aicina visus Lupati-

ņus doties līdzi rotaļu ceļojumā. Lu-
patiņi aizver acis un klausās Lakatiņa 
lasītajā grāmatā, kas pa taciņām un ce-
ļiem aizved rotaļu biedrus uz mežiem, 
pļavām, purvu, ieved noslēpumainā 
alā. Kalnos Lupatiņi redz strautus, 
kas pāraug lielās upēs. Nonākuši jūras 
krastā, viņi ierauga, cik tas var būt pie-
mēslots. Stāsta beigās Lupatiņi izkāpj 
kādā nezināmā jūras salā.

Grāmatas saturu caurvij dabas 
tēma: augi, putni, kukaiņi, dzīvnieki 
un dabas parādības. Lupatiņi meklē 
atbildes uz tiem pašiem jautājumiem, 
kurus mēdz uzdot bērni. Vai meža ze-
menītes mežmalā kāds iestādīja? Vai 
āboli aug tāpat kā kartupeļi – zemē, 
vagās? Ko var dabūt no gotiņas – ābo-
lus vai pienu? Kas ir siens, ko ēd goti-
ņa? Kas ir aizsargājamie augi un kāpēc 
tos nevajadzētu plūkt? Kā plastmasas 
pudele nonāca jūrā?

Grāmata Lupatiņi laukos ir ne ti-
kai dabas mācības vai ekoloģijas grā-
mata. Tajā atrodami arī logopēdiski un 
muzikāli vingrinājumi, ģeometriskās 
figūras, kā arī lielumi, to mērīšana un 
salīdzināšana.

Grāmatas veidotāju pieredze rāda, 

ka Lupatiņu piedzīvojumi runājošās 
pildspalvas sabiedrībā šķiet vienlīdz 
aizraujoši gan 2–3, gan 4–7 gadus 
veciem bērniem. Dažādos vecumos 
bērniem ir atšķirīgas spējas un uztve-
re, un katrā vecumā jāattīsta dažādas 
prasmes. Grāmatu atvērumos atroda-
mi gan vienkāršāki, gan grūtāki uz-
devumi, tāpēc grāmatas ir piemērotas 
dažāda vecuma bērniem.

Projektu finansē European Re-
gional Development Fund programma 
Interreg Estonia-Latvia, kas noris no 
2014. līdz 2020. gadam.

Jaunā mācību gada sākumā būs 
pieejams palīgmateriāls pedagogiem 
ar padomiem, kā interaktīvās grāmatas 
un runājošo pildspalvu iekļaut mācību 
procesā. Turklāt rudenī pie mazajiem 
Lupatiņu mīļotājiem nonāks arī trīs 
jaunākās studijas Atom Art animācijas 
filmu cikla sērijas: Kā Lupatiņi ceļoja, 
Kā Lupatiņi brokastoja un Kā Lupati-
ņi skaitīja laiku. Pirmizrāde notiks jau 
17. oktobrī Starptautiskā Rīgas filmu 
festivāla ietvaros.

Alīse Nīgale,
„Liels un mazs“ direktore

Izglītojošo grāmatu sērija „Kā Lupatiņi mācījās“
Iznākusi trešā grāmata – „Lupatiņi laukos”

Grāmatas „Lupatiņi laukos“ vāks.

Grāmatas atvērums.

Atbildu uz jautājumu: Vai tiešām vajag divus noliegumus?

Jā, ja latviešu valodā ko noliedzam, tad pa-
matīgi, no sirds, un teikumā parasti ar vienu 
nolieguma rādītāju – vienu NE- vai NAV – ne-
pietiek. Nolieguma konstrukcijas ir ļoti daudz-
veidīgas, tomēr visbiežāk noliegums ir dubults. 
Noliegumam teikumā pakļaujas arī vietniekvār-
di – noteiktie vai nenoteiktie vietniekvārdi tiek 
pārveidoti par noliegtajiem vietniekvārdiem.

Palabosim dažus rakstu piemērus!
• Katrs centiens nav peļams → neviens cen-

tiens nav peļams.
• Tas nav kaut kāds ultimāts → tas nav nekāds 

ultimāts.
• Nelietot mākslīgo kalciju jebkurā tā formā → 

nelietot mākslīgo kalciju nevienā tā formā.
Sanita Dāboliņa

Laikrakstam „Latvietis“
#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti
#rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Pamatīgie noliegumi
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Šogad par godu Krišjāņa Barona 
185. jubilejai pēc K. Barona muzeja ai-
cinājuma Imanta Ziedoņa muzejs uzsāk 
projektu Ziedoņa muzejs ceļā ar Baro-
nu. Mūsu tautas lielo cilvēku un ģēniju 
cienīšana, arī viņu darbu studēšana bija 
viena no Imanta Ziedoņa interesēm. 
Projekta Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu 
iecere ir godināt Krišjāni Baronu ar no-
tikumu ciklu, kas aktualizē Ziedonim 
un Baronam, kā arī ikvienam Latvietim 
tik būtisko vērtību – tautasdziesmu.

Pagājušā gadsimta astoņdesmi-
to gadu otrajā pusē Imants Ziedonis 
pēta K. Barona paveikto un izdod trīs 
tautasdziesmu izlases Kas jāzina mei-
tiņām (1981), Puisīts augu (1984) un 
Manas tautasdziesmas. Tu dzīvoji dižu 
darbu (1985), pievienojot tām savus 
komentārus. Šajos darbos dzejnieks 
itin kā ielūkojas starp tautasdziesmu 
rindām un atklāj tajās slēpto filozofisko 
domu, dzīves pamatvērtības un princi-
pus. Grāmatā Manas tautasdziesmas. 
Tu dzīvoji dižu darbu Imants Ziedonis 
tautasdziesmas aplūko no trīs perspek-
tīvām: paškopšanas, citkopšanas un ide-
jas kopšanas. Viņaprāt, līdzvērtīga dar-
bošanās visos šajos trīs plānos ir veids, 
kādā īstenot saskanīgu dzīvi – tādu, 
kāda tā tēlota latviešu tautasdziesmās.

„Tautasdziesma ir dziesmotās re-
volūcijas simbols, un I. Ziedonis savās 
grāmatās raksta par to nozīmi ikviena 
latvieša dzīvē. Mūsuprāt, katram lat-
vietim savā CV (dzīves gājumā) būtu 
ierakstāma viņa tautasdziesma, viņa 
vērtību pamats. Lai mudinātu mūsdie-
nu sabiedrību par to domāt, meklēt un 

izaugt ar savu tautasdziesmu, esam 
izveidojuši jaunu kultūrvietu – „Tau-
tasdziesmu augtuve“ un orientēšanās 
spēli „Ziedonis. Barons. Tautasdzies-
ma“ Rīgas pilsētvidē,“ stāsta Ziedoņa 
muzeja vadītāja Žanete Grende.

Tautasdziesmu augtuve ir interak-
tīva kultūrvieta Sporta2 kvartālā Rīgā, 
kur ikviens interesents var ieiet, atrast 
savu tautasdziesmu un to iestādīt. Pil-
sētvides objektā iespējams ne tikai ap-
lūkot jau iestādītās tautasdziesmas, bet 
arī klausīties tās un iepazīt jaunus faktus 
par Imantu Ziedoni un Krišjāni Baronu. 
Savukārt orientēšanās spēle Ziedonis. 
Barons. Tautasdziesma tapusi sadarbī-
bā ar jau pieredzējušiem spēļu veidotā-
jiem Roadgames, kuri gatavo orientēša-
nās spēles, kas veicamas gan klātienē, 
gan virtuāli dažādās pasaules vietās. 
Spēle Ziedonis. Barons. Tautasdziesma 
ir komandas orientēšanās spēle, kuru 
var veikt ģimenes 
un draugu kompā-
nijas līdz pieciem 
cilvēkiem. Spēles 
dalībniekam divus 
stundu laikā ir ie-
spēja palūkoties uz 
Latvijas galvaspil-
sētu no pavisam 
cita skatu punkta – 
caur vēsturiskām 
ēkām, personībām, 
interesantiem fak-
tiem un radošiem 
uzdevumiem. Spē-
le veidota nevis kā 
zināšanu pārbaude, 

bet veids, kādā pilsētvidē atklāt jaunas 
zināšanas un bagātināt sevi mūsdienīgā 
un netradicionālā veidā. Ziedonis. Ba-
rons. Tautasdziesma pieejama lejupielā-
dējot lietotni Roadgames savā mobilajā 
viedierīcē. Spēle veidota tā, lai tās laikā 
būtu iespējams ievērot 2 metru distanci.

Notikumu ciklā Ziedoņa muzejs 
ceļā ar Baronu ietvaros līdz K. Barona 
dzimšanas dienai oktobra beigās plānoti 
vairāki sabiedrību iesaistoši kultūras 
pasākumi. Visas iecerētās kultūras norises 
iespējams īstenot pateicoties bankas Blue 
Orange atbalstam. Projekta Ziedoņa 
muzejs ceļā ar Baronu aktivitātēm var 
sekot līdzi Ziedoņa muzeja mājaslapā: 
https://fondsviegli.lv/lv/radio un muzeja 
sociālajos tīklos https://www.facebook.
com/Ziedonamuzejs/ un https://www.
instagram.com/ziedonamuzejs/

Kristiāna Salnāja
27.05.2020.

Lai cik ļoti esam noilgojušies cits 
pēc cita un atkalredzēšanās 3x3 saimē, 
situācija pasaulē atstājusi ietekmi arī 
uz mūsu vasaras plāniem. 2020. gada 
saieti Kalnos un Maltā tiek pārcelti uz 
nākamo – 2021. gada vasaru

Katram drūmajam mākonim ir zel-
ta maliņa, kas iepriecina! Protams, arī 
3x3 ļaudis turpina domāt un plānot, kā 
rast piemērotāko risinājumu ikvienam. 
Kalnu un Maltas 3x3 saietu grupas jau 
bija paveikušas lielus darbus, lai va-
sarā saieti notiktu kā vienmēr, tāpēc 
tagad pamest padarīto novārtā nemaz 
nav tik viegli. Tieši tāpēc Latvijas 3x3 
padomes sēdē tika ilgi lauzītas galvas 
lai izvēlētos atbilstošāko rīcību. Kā 
atgādina 3x3 mamma Līga Ruperte: 
3x3 nav pazudis, un ir svarīgi uzturēt 
kopības sajūtu, kas mūs visus ik gadu 
stiprina. Pateicoties tehnoloģijām, to 
ir iespējams paveikt attālināti.

Lai uzmundrinātu sevi un citus, kā 
arī lai uzturētu 3x3 garu mūsu kopie-

nā kaut attālināti, ieviešam jaunu tra-
dīciju. Sākot ar 1. jūniju katru nedēļu 
būs iespēja apmeklēt virtuālo tikšanos 
ar Vakara viesi, kas būs kāds no 3x3 
uzticamajiem lektoriem. Ilggadīgās 
3x3 Ģimeņu semināru vadītājas Līga 
Ruperte un Māra Tupese piedāvās 
ģimeņu semināru Zoom vidē, kā arī 
individuālas konsultācijas. Tāpat plā-
notas arī citas iespējas, kā šovasar 
ārkārtas apstākļos piedzīvot virtuālo 
3x3, kam varēs sekot un pievienoties 
ikviens trīsreiztrīsinieks no jebkuras 
pasaules malas!

Tīna Sidoroviča
Laikrakstam „Latvietis“

Atcelti ir arī pārējie 2020. gada 
3x3: Īrijā, Anglijā (divi), Vācijā, Ga-
rezerā un Katskiļos, kā arī Austrālijā 
2021. gada janvārī. Norvēģijas un Ka-
nādas 3x3 šogad nebija paredzēti. Ti-
cam un ceram, ka visa darbība atsāk-
sies pēc gada.

Vienosimies 3x3 sajūtās attālināti
Ieviešam jaunu tradīciju

Daudzinājums.
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Imanta Ziedoņa muzejs ceļā ar Krišjāni Baronu
Godinās Krišjāni Baronu ar notikumu ciklu

Kultūras ministrs Nauris Puntulis „iestāda“ tautasdziesmu.
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6 .  j ū n i j ā 
plkst. 21.20 LTV 1, 
LR3 Klasika un LSM.
LV tiešraidē skatītāji 
varēs vērot vēl nebiju-
šu Dzintaru koncert-

zāles vasaras sezonas atklāšanas kon-
certu. Pirmo reizi uz vienas skatuves 
satiksies divi Jūrmalas Goda zīmes 
kavalieri – pasaulē slavenākais latvie-
šu tenors Aleksandrs Antoņenko un 
maestro Raimonds Pauls! 

Kopā ar Latvijas Radio bigbendu 
viņi atskaņos populāras Maestro kino 
un teātra mūzikas tēmas, kā arī pasau-
les opermūzikas hitus īpašā skanēju-
mā. Koncertu vadīs Ojārs Rubenis. 
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas 
situāciju, to būs iespējams baudīt ti-
kai ar LTV1, LR3 Klasika un LSM.LV 
starpniecību, bet skatītāju vietas zālē 
būs tukšas.

„Man kā latvietim šis būs ļoti no-
zīmīgs notikums – pirmo reizi uzstā-
ties kopā ar Maestro! Koncertam iz-
vēlētās trīs dziesmas no cikla „Pērļu 
zvejnieks“ un trīs dziesmas ar Jevtu-
šenko dzeju ir ļoti aizkustinošas, liris-
kas. Jevtušenko dziesmas jau iepriekš 
ir iedziedājis Intars Busulis, kurš ir 

fantastisks mākslinieks! Mēs esam 
ļoti atšķirīgi dziedātāji, jo akadēmis-
kai dziedāšanai ir pavisam cita balss 
plūsma un pieeja mūzikas materiālam. 
Mēģināšu pietuvoties autentiskajam 
nošu tekstam, ko radījis Maestro,“ par 
gaidāmo koncertu saka operdziedātājs 
Aleksandrs Antoņenko.

Raimonda Paula dziesmu ciklā 
Pērļu zvejnieks ar Jāņa Petera dzeju 
ieskanas romantiska pasaules izjūta, 
dzimtenes mīlestība un gaiša nostal-
ģija, tuvinot latviskai dzīvesziņai un 
skaistuma apliecinājumam. Savukārt 
emocionāli ekspresīvais 12 dziesmu 
cikls Dievs dod ir Raimonda Paula, 
Jevgeņija Jevtušenko un Intara Busuļa 
kopdarbs, kas nāca klajā ieraksta for-
mātā 2010. gadā.

Pazīstamākais latviešu tenors 
Aleksandrs Antoņenko uzstājies uz 
pasaules ievērojamāko operteātru un 
koncertu skatuvēm, izdziedot un iz-
dzīvojot vadošās tenora lomas, kop-
skaitā jau tuvu pie trīsdesmit. Metro-
politēna opera Ņujorkā, Milānas La 
Scala, Londonas Koventgārdena opera 
ir tikai dažas no prestižajām skatu-
vēm, kuras regulāri aicina Aleksandru 
Antoņenko uz operu iestudējumiem. 

Jau vairāk nekā desmit gadus viena no 
viņa vizītkartēm opermūzikas pasau-
lē ir titulloma Džuzepes Verdi operā 
Otello. Operdziedātājs vienlīdz spoži 
izpaužas arī kamermūzikā, latviešu 
komponistu skaņdarbos un koncertos 
ar orķestri.

Mārtiņš Pučka,
Dzintaru koncertzāles sabiedrisko 

attiecību speciālists
28.05.2020.

Pasaulslavenais operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko
Izpildīs Maestro Raimonda Paula melodijas

Kas to būtu domājis...
Jancim nav neviena, kam prasīt padomu

Jā, patiešām. Kas to 
varēja domāt, ka pasaule 
sagriezīsies, tā sakot, ar 
kājām gaisā tikai tādēļ, 
ka kaut kādi baciļu bur-
buļi nepakš un nepazūd, 
kā tas parasts pie burbu-

ļiem, bet gluži nekaunīgi lien cilvē-
kiem nāsīs un bendē viņus nost.

Laikrakstos, televīzijā un radio bez 
apstājas ziņo, cik cilvēki saslimuši, cik 
nomiruši un cik izglābušies. Tie, kas 
nomiruši, jau nu, protams, šos ziņoju-
mus neklausās, bet tie, kas vēl dzīvi, ne-
grib klausīties, jo nekur jau nav rakstīts, 
ka nenāks vēl otrais un trešais vilnis. 
Šitāda padarīšana gluži dabīgi samaisa 
visu tā, ka cilvēks vairs nezin ko darīt, 
ko nedarīt – smieties vai raudāt, pirkt 
rožu buķeti vai bleķa kroni. Tie, kas kā-
dam ir lielāku summu naudas parādā, 
mīņājās un kasa galvu – kā lai zin, ko 
darīt. Ja nu atmaksāsi parādu un nāko-
šā dienā aizdevējs atstiepj kājas ar tavu 
naudu kabatā. Tad tev sirdsapziņas pār-

metumi neizbēgami, kāpēc vajadzēja 
steigties, vēl jau varēja pagaidīt. Bet no 
otras puses, nevarēja viss gaidīt. Ja nu 
tu pats būtu aizsaukts – ar visu parāda 
nastu uz pleciem, tad nav gan domā-
jams, ka Pēteris steigtos tos vārtus tev 
vaļā vērt. Un šis ir tikai viens piemērs. 
Tādas problēmas ir čumā un ar kaudzi.

Minēsim vēl tikai vienu piemēri-
ņu. Tu esi laba padzēriena cienītājs. 
Tev ledusskapis pilns ar Latvijas alus 
kannām un skapītis pie gultas pilns ar 
konjaciņiem un vīniem un arī prastu 
šnabi (atkarājās, kādi ciemiņi atnāk); 
pirmā doma ir – paaicināt pāris labā-
kos draugus un mēģināt, cik ātri ie-
spējams, krājumus likvidēt. Bet ja nu 
tas burbulis uzkrīt tev virsū, kad esi 
tā kārtīgi nogatavojies – tad cerība 
tikt Pēterim garām nav galīgi nekāda. 
No otras puses, – ja tu nedari neko un 
tevi aizsauc, tu visu aizmūžu žēlosies, 
kreņķēsies un nevarēsi sev piedot, ka 
atstāji tādu mantu, nemaz nemēģinā-
dams to cik ātri iespējams patērēt. Vai 

to var saukt par prāta darbu? Pat testa-
mentā netiki pieminējis...

Nu, vai redziet, kas cilvēkam ir 
problēmas?

Un tas viss tādu apmaldījušos 
burbuļu dēļ. Un tas trakākais, ka nav 
neviens, kam prasīt padomu. Ārstiem, 
cik redzams, pašiem nav nekāda jēga, 
kas ar tiem burbuļiem jādara. Prasīsi 
vienkāršiem mirstīgiem? Tie dos pa-
domu novēlēt visu kas tev pieder kādai 
biedrībai vai sabiedrībai (kur viņi paši 
ir biedri). Tas jau skan diezgan prātī-
gi, jo tad jau noteikti tavs vārds tiktu 
drukāts arī avīzēs. Bet tad jau tev būtu 
jāstājas tanī biedrībā iekšā arī pašam 
jau tagad, kā citādi tas izskatītos? Un 
tad jau būtu jāmaksā arī biedru nau-
da... Un kāds ziedojumiņš...

Kad visu tā kārtīgi vēlreiz pārdo-
māju, nolēmu pagaidām vēl nesteig-
ties.... Cerībā, ka tas burbulis uz šo 
pusi neatskries.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Aleksandrs Antoņenko.
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Sabiedriskā un 
kulturālā dzīve

Pēc pārcelšanās uz 
38. nometni, strauji pie-
auga sabiedriskā rosība. 
Lai gan nometnes iemīt-

nieku vidū nebija ne slavenu mūziķu, 
ne aktieru, ne zinātnieku, ne arī plaši 
pazīstamu kultūras un sabiedrisku dar-
binieku, sabiedriskā rosība tomēr nepa-
lika tālu aizmugurē daudzām citām lat-
viešu bēgļu nometnēm. Viens iemesls 
tam, ka Ķīlē neapmetās neviens izcils 
latviešu mūziķis, varēja būt tas, ka ne-
tālajā Bādzēgebergas pilsētiņā bija iece-
rēts latviešu skaņu mākslinieku centrs.

Ķīle arī nebija Blomberga, kuras 
iemītnieku vidū bija daudz latviešu 
mūzikas mākslinieku, ne arī Oldenbur-
ga, kur pat nodibināja Latviešu operas 
kompāniju. Ķīle nebija arī Mērbeka 
un Lībeka, kur bija apmetušies vairā-
ki mūsu labākie aktieri. Nekādā gadī-
jumā Ķīle nevarēja mēroties ar lielāko 
latviešu centru – Eslingeni. Taču no 
visām 67 Šlēzvigas-Holšteinas novadā 
un Hamburgā esošajām nometnēm, sa-
biedriskā rosība Ķīlē nepalika tālu aiz-
mugurē lielākajām Lībekas un Gēstah-
tes Saules un Špakenbergas nometnēm.

Gandrīz visi sarīkojumi notika 
38. nometnes zālē. Šīs zāles izmanto-
šanā latviešu sabiedriski, kulturālie un 
sporta pasākumi bija jāskaņo ar lietu-
viešiem un igauņiem. Neiespējami bija 
apmierināt visas sportistu prasības 
pēc gandrīz neierobežotiem treniņu 
laikiem.

Tāpat gandrīz katras svētdienas 
priekšpusdienā zāli vēlējās izlietot 
dievkalpojumiem. Nometnē dzīvoja 
trīs luterāņu mācītāji: Arturs Briedis, 
Arvīds Dzenītis un Jānis Gabliks. Ne-
kāda formāla draudzes struktūra nebija 
izveidojusies. Pārmaiņām, mācītāji no-
metnes zālē vai arī Frīdrihsorta garni-
zona baznīcā noturēja dievkalpojumus.

Ērģelnieka pienākumus: nometnes 
zālē – klavieres, garnizona baznīcā – 
harmoniju veica Teodors Priede. Gar-
nizona baznīcā man bija jāpalīdz mīt 
harmonija paminas.

Nometnē nodibinājās arī Latviešu 
Jaunekļu Kristīgā savienība (JKS), 
kas trimdā bija galvenokārt pazīsta-
ma ar tās anglisko akronīmu YMCA 
(Young Men Christian Association), 
arī transliterēta latviski kā IMKA. 
Tā darbojās paralēli, bet ne opozīci-
jā citām organizācijām. Par nodaļas 
priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Daliņu. 
Lielu palīdzību saņēma Ķīles latviešu 
sportisti, kuri nesa IMKA’s vārdu.

1945. gada oktobrī nometnē nodi-
binājās 34. Daugavgrīvas skautu vienī-
ba ar vadītāju Jāni Pavāru un 8. gaidu 
vienība ar vadītāju Annu Strēlnieci.
Medicīniskā palīdzība un 
ambulance

Nākotnes Ceļa 1945. gada 3. no-
vembra numurā cita starpā varēja lasī: 
„Par medicīnisko aprūpību gādā gal-
venokārt nometnes ambulance ar sta-
cionāru, kas ierīkots pašu spēkiem ar 
Angļu Sarkanā Krusta un UNRRA’s 
atbalstu. Ambulancē parastais darba 
laiks no plkst. 9-12 un 17-18. Pārējā lai-
kā medicīnisko palīdzību sniedz dežū-
rārsts un māsa. Līdz šim ambulancē 
sniegta ambulatoriska palīdzība apmē-
ram 5000 gadījumos. Stacionārā, kurā 
ir iekārtotas 12 slimnieku gultas, ārstē-
ti 68 slimnieki. Smagākos saslimšanas 
gadījumos un slimniekus ar infekcijas 
slimībām novieto Universitātes klīnikā 
un pilsētas slimnīcās (23 gadījumi).“

Medicīniskā personāla sastāvs: 3 
ārsti, virsmāsa, 4 palīgmāsas, 2 apko-
pējas.

Nometnē darbojās arī zobārstnie-
cības kabinets, kas apkalpo apmēram 
25 slimniekus dienā. Tur darbojas 2 
zobārsti un palīgmāsa.

Nometnes latviešu komiteja
Daudzas bēgļu nometnes vadīja 

pašu izvēlēti cilvēki. Arī Ķīlē notika 
latviešu komitejas vēlēšanas. Komite-
jā ievēlēja Teodoru Priedi (509 bal-
sis), Jāni Daliņu (465), Arnoldu Kal-
niņu (421), Jāni Muzikantu (416), 
Artūru Briedi (393), Tālivaldi Auzi-
ņu (362), Jāni Gulbi (333), Jāni Brau-
eru (307) un Voldemāru Mālīti (275). 
Kandidātos palika Edgars Strēl-
nieks (223), Andrejs Meļķis (139) un 
Rudolfs Valdmanis (136).

Komitejas locekļi uz pirmo sēdi bija 
sanākuši kopā ar Nikolaju Falku. Teo-
dors Priede no sēdes atgriezās pilnīgā 
šokā par Falka rupjo izturēšanos (jau no 
Hovaldbena nometnes laikiem mēs ar 
Teodoru Priedi dzīvojām vienā istabā). 
Falks viņus esot norājis un runājis kā 
ar skolas bērniem. Teicis, ka esot bijis 
krāpnieks, esot apkrāpis Latvijas valsti 
un arī tagad esot krāpnieks. Lai nece-
rot, ka varēšot viņam kaut ko padarīt. 
Komiteja par nometnes vadītāju bija vē-
lējusies izvirzīt Jāni Daliņu, bet Falks 
nekādas pārmaiņas neesot atļāvis. La-
bākā gadījumā viņš atļaušot komitejai 
rūpēties par kulturālās dzīves vadīšanu.

Ar ko gan Falks būtu riskējis, at-
ļaujot komitejai piedalīties nometnes 
vadības darbā?

Nometnes komiteja savā pirmajā 
sēdē 1945. gada 7. novembrī par komi-
tejas priekšsēdētāju izraudzīja Dr. Ar-
noldu Kalniņu, viņa biedru mācītāju 
Arturu Briedi, sekretāru Jāni Brau-
eru, sekretāra vietnieku Voldemāru 
Mālīti. Falkam neļaujot komitejai 
piedalīties nometnes vadības darbā, 
tās darbība varēja izvērsties tikai kul-
tūras un pašpalīdzības jomās. Šī darba 
veikšanai izveidoja Kultūras un izglī-
tības komisiju ar piecām nozarēm un 
Pašpalīdzības komisiju.

Pašpalīdzības komisija
Šī komisija pārņēma līdzšinējās 

Pašpalīdzības komitejas funkcijas, kuru 
jau no 19. jūnija vadīja Teodors Saiva. 
Par komisijas priekšsēdētāju izraudzīja 
nometnes komitejas locekli Tālivaldi 
Auziņu, bet Saivu nozīmēja par priekš-
sēdētāja biedru. Vēlāk, Auziņam atsa-
koties no priekšsēdētāja pienākumiem, 
par priekšsēdi atkal izraudzīja T. Saivu.

1945. gadā pašpalīdzības komite-
ja bija ieņēmusi RM 26.171, izdevusi 
RM 19.694, ar tīro atlikumu uz 1. jan-
vāri RM 6477.

1946. gadā līdz 9. martam ieņemts 
RM 7.992 izdots RM 5.392. Tīrais ko-
pējais atlikums RM 9078.

Komitejas darbs bija izpaudusies 

Atmiņas par dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (3)
Pirmie pēckara gadi
Otrais turpinājums. Sākums LL597, LL598.

 
Turpinājums 13. lpp.Sarīkojumu zāles virtuves gals no aizmugures.
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nometnes sarīkojumu tehniskā sagata-
vošanā un arī savā tiešā uzdevumā – pa-
balstu piešķiršanai trūcīgajiem latviešu 
tautiešiem un izdevumu segšanai no-
metnes kulturāliem u.c. pasākumiem.

Bija sniegti pabalsti 41 personai; 
doti līdzekļi ambulances, zobārstniecī-
bas kabineta, pamatskolas, ģimnāzijas, 
skatuves, sporta komisijas, kultūras ko-
misijas, 41. nometnes, 38. nometnes bi-
roja un lasāmgalda vajadzībām. Maksā-
ti mākslinieku honorāri un izsniegti arī 
aizdevumi. Redzam, ka komitejas dar-
bam bija liela nozīme nometnes dzīvē.

Komitejas ienākumi sastādījās no 
naudas un materiālu ziedojumiem, 
naudas vākšanas ar listēm, mantu un 
naudas loterijām un dažādiem sarīko-
jumiem.

Ja salīdzinām ar ieejas maksām da-
žādos sarīkojumos, kas svārstījās starp 
1 un 3 RM, tad redzam, ka komiteja ap-
grozīja ļoti lielas naudas summas. Ko-
mitejas kasi revidēja nometnes vadība.

Pašpalīdzības komisija arī rūpē-
jās, lai iedzīvotāju nauda nevajadzīgi 
neizplūstu no nometnes. Vairakkārt 
noraidīja apkārtējo vācu antreprenieru 
piedāvājumus sarīkot nometnes zālē 
dažāda vieglāka rakstura sarīkojumus. 
Kādas reizes gan atļāva nometnes zālē 
sarīkot filmu vakarus.

Kultūras un izglītības komisija
Sabiedriskā un kulturālā dzīve 

nometnē jau bija sākusies no nomet-
nes pirmajām dienām. Šķiet, ka pats 
pirmais sabiedriskais sarīkojums bija 
jau pieminētais 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas akts Hovaldbena nometnē. 
Arī dramatiskās kopas darbība sākās 
pirms pārcelšanās uz 38. nometni, bet 
līdzšinējiem pasākumiem bija vairāk 
pašplūsmas raksturs.

Par Kultūras un izglītības komisi-
jas priekšsēdētāju izraudzīja Teodoru 
Priedi, par sekretāru uzaicināja T. Sai-
vu. Komisijas uzdevums bija visu sa-
biedrisko un kulturālo pasākumu or-
ganizēšana un koordinēšana. Šī darba 
veikšanai izveidoja 5 nozares: (i) Teātra 
un tautisko deju, (ii) Mūzikas, (iii) Lite-
ratūras un tēlotājas mākslas, (iv) Izglī-

tības un (v) Preses 
un izdevniecības. 
Komisijas darbu 
apskatīsim pa no-
zarēm. Bieži vieni 
tie paši cilvēki dar-
bojās divās vai vai-
rākās nozarēs.

Tā kā septem-
bra sākumā bija ie-
gūta 41. nometne, 
tad Falks izman-
toja iespēju atbrī-
voties, respektīvi, 
deportēt uz šo no-
metni viņam nevē-
lamos 6 nometnes 
komitejas locek-
ļus: Tālivaldi Au-
ziņu, Jāni Brau-
eru, Jāni Daliņu, 
Jāni Gulbi, Arnoldu Kalniņu un 
Voldemāru Mālīti. Arī pašas komite-
jas sēdeklis pārcēlās uz 41. nometni, jo 
tur mita 6 no 9 komitejas locekļiem, 
to vidū arī priekšsēdētājs Arnolds 
Kalniņš. Kāpēc deportēto vidū nebi-
ja Teodors Priede un varbūt arī mūsu 
ģimene? Varēja domāt, ka Falks uz-
skatīja par vēlamu, ka Kultūras un Iz-
glītības komisijas priekšsēdētājs dzīvo 
38. nometnē, kur viņa darbu būs vieg-
lāk uzraudzīt. Falks noteikti cerēja, 
ka Priede būs vairāk paklausīgāks un 
piekāpīgāks. Tur viņš rūgti maldījās.

(I) Teātra un tautisko deju nozare
Ķīles nometnē sabiedriskās dzīves 

stūrakmens bija teātris. Dramatiskā 
kopa 6. oktobrī uzveda Annas Briga-
deres komēdiju Pie latviešu miljonāra. 
Jau lasījām, ka šī luga bija iecerēta vēl 
esot Haszē nometnē. Nav saglabājusies 
informācija par šo iestudējumu. No-
metnes laikrakstā Nākotnes Ceļā šī iz-
rāde nebija recenzēta, un arī tēva doku-
mentu mapē nebija ziņu par šo izrādi.

Kopa, turpinot iesākto darbu, 
27. oktobrī uzveda Brigaderes Mazo 
māju. Lomās: Strautmanis – Rūdolfs 
Gosts, Strautmaņa kundze – Alma 
Saiva, Viktors, viņu dēls – Jānis Gra-
va, Tālkalns – Teodors Saiva, Zieds – 
Leons Vīksne, Alma – Mirdza Vecpui-
se, Kalpone – Berta Salmiņa.

Kopas dalībnieki paši izvēlējās 

kopu nosaukt par Ķīles Latviešu teāt-
ri. Par vadītāju uzaicināja Valdi Leistu, 
par viņa palīgu Teodoru Saivu, admi-
nistratoru Arturu Svikli, dekoratoru 
Toniju Blāķi, apgaismotāju Elmāru 
Blumbergu, sekretāru Voldemāru 
Skrapi, kasieri Voldemāru Pētersonu, 
tautisko deju ansambļa vadītāju Liviju 
Korpu, viņas palīdzi Almu Saivu. Te-
ātra dalībnieki paši izstrādāja un pieņē-
ma teātra iekšējās darbības noteikumus.

24. novembrī notika teātra atklā-
šana ar Blaumaņa komēdiju No salde-
nās pudeles. Lomās: Ezerlauku māte, 
atraitne – Milda Rama, Marija, viņas 
meita – Mirdza Vecpuise, Krustmāte 
Lavīze – Alma Saiva, Mārtiņš – Jānis 
Pavārs, Taukšķis – Vilis Sprancmanis, 
Krišs – Teodors Saiva, Pičuks – Jānis 
Grava, Auce – Pičuka sieva – Anna 
Strēlniece, Rindēns, bagāts saimnieks 
un tiesas priekšnieks – Leons Vīksne.

Bet jau Nākotnes Ceļa 47. numurā 
1956. gada 19. janvārī varēja lasīt, ka 
3. janvārī teātra vadītājs Leists pazi-
ņojis par pārmaiņām teātra darbības 
noteikumos, kuras izstrādātas, lai teāt-
ris nebūtu tikai daļa no nometnes Kul-
tūras un izglītības komisijas, bet savā 
darbā kļūtu patstāvīgāks un varētu 
sniegt izrādes arī citās nometnēs. Pēc 
jaunajiem noteikumiem teātra vadītā-
ju izrauga Baltijas tautu sakaru virs-

... dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (3)
Turpinājums no 12. lpp.

Brigaderes „Mazās mājas“ personāžs. Sēž no kreisās 2. 
režisors Valdis Leists. 3. Alma Saiva. Stāv 3. Mirdza Vec-
puise, 4. Teodors Saiva.
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R. Blaumaņa „No Saldenās pudeles“ Tobija Blāķa de-
korācijas.
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R. Blaumaņa „No saldenās pudeles“ personāžs: Sēž no kreisās deko-
rators Tobijs Blāķis, 3. režisors Valdis Leists, 4. Alma Saiva,  5. Vilis 
Sprancmanis. Stāv no kreisās 4. Mirdza Vecpuise, 6. Teodors Saiva.
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91. Psalms iesākas 
ar vārdiem: „Kas dzīvo 
Visaugstākā patvēru-
mā ...“. Mēdz teikt, ka 
tieši šī Psalma vārdiem 
piemītot visspēcīgākais 
aizsargspēks. To aplie-

cinājuši daudzi piemēri dažādos gad-
simtos līdz pat mūsu dienām.

Mātes un sievas 91. Psalma vārdus 
iešuvušas savu vīru vai dēlu drēbēs, 
izvadot viņus karā. Un brīnumi noti-
kuši: gandrīz visi karavīri kaujas lau-
kā krituši, bet tas, kurš palicis dzīvs, 
glabājis kabatā iešūtos Psalma vārdus. 
Vēl citam lode atdūrusies pret sudraba 
cigarešu kārbiņu krūšu kabatā, kurai 
blakus, sīki salocīts, bijis mātes uz-
rakstītais 91. Psalms.

To labi zinot, pirms vairākiem ga-
diem iemācījos šo Psalmu no galvas. 
Katru dienu iemācījos vienu vai divas 
rindiņas. Ainažos pļāvu zāli, ravēju 
puķes un, darot sīkos ikdienas darbus, 
dienas gaitā kā mantru to atkārtoju ne-
skaitāmas reizes, vienlaikus arī dziļi 
izjūtot katra Psalma vārda jēgpilno 
nozīmi un to pārdomājot, norobežojos 
no citām domām.

Tāpēc arī PIRMS Psalma mācī-
šanās jāvingrinās lieko, destruktīvo 
domu atsijāšanā. Pretējā gadījumā – 
prātā līdz ar Psalma vārdiem var iepe-
rināties visdažādākās atmiņu lauskas 
un haotisku domu virpuļi. Bet Psal-
mam jābūt tīram. Tam it kā jāiegravē-
jas mūsu atmiņā tā, lai tas tur dzīvotu 
pats savu dzīvi un mūs sargātu pat ze-
mapziņā, kad aktīvi par to nedomājam.

Kāda ir šī Psalma aizsargspēja, 
laiku atpakaļ pārliecinājos pati savās 
mājās Esslingenā.

Kādu nakti pamodos no tā, ka it kā 
kāds neredzams spēks man liktu celties 
un iet prom no manas gultas. Neizskaid-
rojami un mistiski. Bet pārliecinoši.

Nākamajā naktī pēc tam mājās biju 
viena. Kā parasts, pēc lūgšanas ātri 
aizmigu, kaut arī neizprotamā sajūta, 
kas it kā no kaut kā brīdina, saglabājās. 
Bet tā kā nekāda redzama, objektīva 
apdraudējuma nebija, ar visu šo sajūtu 
gulēju līdz apmēram plkst. 1.00 naktī.

Uztrūkos augšā no šausmīga blīk-
ša, kas, līdzīgi sprādzienam, nogranda 
man pie pašas galvas, un es nāves bai-
lēs skaļi iekliedzos!

Trīcošām rokām sataustīju lampas 
slēdzi pie gultas un ieraudzīju to, ko, – 
esmu pilnīgi pārliecināta, ja Dievs 
ar saviem eņģeļiem mani tajā mirklī 
nebūtu sargājis, – es šīs rindas vairs 
nerakstītu... nekad. Mana galva būtu 
sašķaidīta kā ar asu pīķi.

Kas bija noticis? Virs manas gul-
tas pirms tam karājās apmēram met-

ru augsta un plata 
glezna koka rāmī, 
bet zem tās – divas 
citas – mazākas. 
Viena virs augstā 
gultas gala, otra – 
mazliet zemāk, vēl 
tuvāk man. Izrā-
dās, ka lielās glez-
nas lina virvīte, 
kas gleznu turēja 
uz nagliņām pie 
sienas, – nesapro-
tamā kārtā, – bija 
atraisījusies. Glez-
na bija sasvērusies 
uz vienu pusi un kā 
bulta triekusies uz 
leju, atsitoties pret 
gultas galu un pa-
raujot sev līdzi arī abas mazākās glez-
nas, un mazāk nekā sprīža attālumā no 
manas galvas ar vienu stūri ietrieku-
sies pie pašas sienas grīdā tā, ka rāmis 
izķīdis un salūzis vairākos gabalos.

Tas bija acīm redzams brīnums, 
jo gulta atradās mazāk kā sprīža attā-
lumā no sienas, un visas trīs gleznas 
pagriezās tā, ka tās sašķīda šaurajā 
gultas spraugā, nevis uz manas galvas.

Kopš esmu ļoti personīgi piedzīvo-
jusi Dieva gudro vadību un Viņa brī-
numaino palīdzību, esmu pārliecināta 
par to, ka ieguldītās pūles ir tā vērtas, 
lai saprātīgi mācītos un vienlaicīgi arī 
neatlaidīgi praktizētu tās mācības, ko 
atstājis Kristus ar saviem sekotājiem. 
Noteikti nepietiek tik vien kā ar pie-
dalīšanos Dievkalpojumos. Nepietiek 
arī ar teorētiskām zināšanām. Iekšējas 
izmaiņas notiek tikai tad, ja iegūtās 
zināšanas nenogurstoši, ik dienas ap-
liecina ikdienas dzīvē.

Tas ir grūts un ļoti sarežģīts ceļš. 
Ja neesam patiesi Dieva priekšā, tad 
nebūsim vienoti ar Viņu, bet būsim 
vienoti ar tiem pašiem postošajiem 
spēkiem, kas vada mūsu destruktīvās 
domas un darbus – tātad, – ļaunajiem, 
destruktīvajiem spēkiem.

Interesanti, ka nevienā no Evaņģē-
lijiem Jēzus nav aicinājis mūs meditēt, 
bet gan – lūgt! „Lūdziet, tad jums taps 
dots!...“, „Lūdziet bez mitēšanās!...“, 
„Lūdziet, kā mūsu Tēvs mūs ir mācī-
jis!“... u.tml.

Kāpēc lūgt un nevis meditēt? Jo 
lūgt Kādam, nozīmē atrasties ar Kādu 
personīgā kontaktā, personīgā dialo-
gā, ļoti personīgās, mīlošās attiecībās 
ar to, Kam lūdzu: mans acīm neredza-
mais es mīlestībā un uzticībā sarunājas 
ar mana un mūsu Radītāja neredzamo 
Es. Jo garīgi skaidrāks mans es, jo ga-
rīgi skaidrāk sāku uztvert un piedzīvot 
Visaugstāko,skaidro, dzīvību nesošo 

Es, kas ir mūžīgs.
Atrodoties ar sirdi un prātu Dievā, 

mēs atrodamies Visaugstākā un Viņa 
eņģeļu aizsardzības lokā.

Tāpēc senie Kristum sekotāji ai-
cināja klusībā lūgt Dievu vienmēr un 
visur – gan mājās, gan ceļā, gan darbu 
sākot, gan beidzot; no rītiem mosto-
ties un vakaros aizmiegot. Mums sevi 
jāpiespiež vienmēr, gan priekos, gan 
bēdās, turēties lūgšanās. Kāpēc vien-
mēr? – Uzcītības un mīlestības rezul-
tātā ar Dieva svētību lūgšanās kļūst 
par paradumu. Tās ir manas neredza-
mās aizsargbruņas.

Bet arī kaislības, tāpat kā tikumi cil-
vēkā iesakņojas ar pieradumu palīdzību.

Vienas un tās pašas labās domas vai 
darbi, ja tos dara atkārtoti, tiek ielāgoti, 
ievingrināti un tā kļūst par paradumu. 
Ar laiku tas rit jau bez piespiešanās un 
kļūst kā kaut kas pavisam dabisks.

Piemēram: es apzinos, ka man 
jādomā un jārunā tikai labais par jeb-
kuru cilvēku! Man jāizturas tikai labi, 
neatkarīgi no tā, kā rīkojas citi. Tas ir 
likums! Dievs man neatļauj nevienu 
noniecināt, jo mēs visi esam Radītāja 
bērni. Visi mēs esam saukti šajā esamī-
bā uz noteiktu laiku. Es nezinu motīvus, 
kāpēc kāds rīkojas slikti, tāpēc man nav 
nekādas tiesības nosodīt. Man jābalstās 
tikai un vienīgi uz labo. Ja es tā centī-
šos ikdienā domāt un dzīvot, Dievišķais 
spēks mani neatstās, bet sargās mani un 
tos, par kuriem klusībā lūdzu.

Bet gluži pretēji – es zaudēju Vis-
augstākā aizsardzību tad, ja izraugos 
citu ceļu – ja atkārtoti grēkoju, un 
grēks pārvēršas par kaislību. Kaislī-
ba, kļūstot stiprāka, aicina grēkot pēc 
ieraduma, un, izliekoties par dabisku 
īpašību, spiež cilvēku grēkot jau pret 
viņa paša gribu.

Saknes meklējot (13)
Visaugstākā patvērumā
Divpadsmitais turpinājums. Sākums LL570, LL571, LL573, LL576, LL578, LL579, LL582, LL586, LL590, LL591, 
LL594, LL598.

Ievas Krūmiņas zīmējums.
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nieks. Teātra vadītājs savukārt izvēlās 
personas, kas darbojas teātra valdē 
un arī tehniskos darbiniekus. Jaunos 
noteikumus esot apstiprinājis Baltijas 
tautu sakaru virsnieks inž. N. Falks 
un arī vietējā angļu militārā pārvalde.

Jaunā teātra valde konstruējās šādi: 
vadītājs Valdis Leists, administrators 
Arturs Svīkulis, sekretāre Tamāra 
Breikša, kasieris Voldemārs Skrape. 
Teātra dekorators Tobijs Blāķis, ap-
gaismotājs J. Zāle. Ar šīm noteikumu 
pārmaiņām teātra faktiskā vadība pār-
gāja Falka rokās.

23. februārī teātris uzveda Rūdolfa 
Blaumaņa Zagļus. Lomās: Kārklēnu 
saimnieks – Teodors Saiva, Ješka – 
Kārklēnu kalps – Valdis Leists, Ilze – 
Alma Saiva, Ābrams – Maksis Kūlma-
nis, Ozolu Pēteris – Edgars Krūmiņš, 
Liene, Kārklēna māsa – Skaidrīte Vi-
deniece, Maija, Kārklēna meita – Aus-
tra Brūvere, Namnieks – Leons Vīksne.

Bet drīz atkal notika pārmaiņas. 
1. martā no teātra saimes atvadījās tās 
vadītājs un režisors Valdis Leists. Viņa 
vietā par teātra vadītāju nāca Teodors 
Saiva, par māksliniecisko vadītāju Lat-
vijas Nacionālā teātra dejotāja un aktri-
se Eiženija Lēvenšteine-Tikmane, par 
muzikālo vadītāju Kārlis Tikmanis, 
par kasieri Voldemārs Pētersons un 
par administratoru Voldemārs Skrape.

Nākošā izrāde Blaumaņa Skro-
derdienas Silmačos notika 7. aprīlī, ar 
atkārtojumu 21. aprīlī. Lomās: Antoni-
ja – Alma Saiva, Tonija – Silvija Prei-
sa, Aleksis – Pauls Bērziņš, Kārlēns – 
Rūta Brūniņa, Elīna – Zaiga Ozola, 
Pindaks – Alberts Mņģgelis, Pin-
dacīša – Milda Rama, Ieviņa – Līga 
Rozenfelde, Pičuks – Ādolfs Ozols, 
Auce – Austra Brūvere, Bebene – Ber-
ta Salmiņa, Tomuļu māte – Skaidrīte 
Videniece, Dūdars – Teodors Saiva, 
Rūdis – Valija Meijere, Ābrams – Jānis 
Krūmiņš, Joske – Maksis Kulmanis, 
Zāra – Eiženija Lēvenšteine-Tikmane.

Šīs nozares darbam var pieskaitīt arī 
15. septembra sarīkojumu Latviešu tau-

tas dziesmas un tautas dejas ar vīru du-
bultkvarteta un tautisko deju ansambļa 
piedalīšanos un arī 30. marta Vingro-
šanas un tautas deju kopas sarīkojumu.

(II) Mūzikas nozare
Nometnē J. Upesleja vadībā dar-

bojās vīru dubultkvartets un Gunāra 
Tīsa vadībā jauktais koris ar kādiem 
60 dziedātājiem.

No oktobra līdz martam četros 
koncertos nometnē koncertēja mūsu 
pazīstamie mākslinieki: Adele Pulci-
ņa-Karpa, Jānis Kalējs, Felicita Maīzī-
te-Kalēja, Ludmila Sepe, Herta Lūse, 
Edvīns Krūmiņš, Olafs Ilziņš, Valdis 
Zaķis, Arnolds Šturms, Jānis Kal-
niņš, Teodors Brilts, Rita Šēfere, Jānis 
Niedra, Alfrēds Poriņš, Žanis Dumjis 
un Nikolajs Kreišmanis.

Daži no viņiem pat vairākas reizes. 
Izdevība noklausīties tik daudz mūsu 
labāko mākslinieku koncertus varbūt 
bija tikai rīdziniekiem, bet nevienam 
provinces vai lauku iedzīvotājam tāda 
izdevība vēl nekad nebija bijusi.

2. decembrī ar pirmo patstāvīgo 
koncertu uzstājās kādreizējais radiofo-
na dubultkvartets Tēvija. Karš dubult-
kvarteta dalībniekus bija izklīdinājis 
pa visu Vāciju. Ķīles nometnes vadība 
tiem piedāvāja pajumti 38. nometnē. 

Tēvijas sastāvā dziedāja R. Valdma-
nis, B. Akers, R. Skujiņš, G. Tīss, 
E. Ādamsons, J. Ansbergs, Arv. Jan-
sons, A. Druva un A. Bērziņš.

27. februārī koncertēja kaimiņu 
nometnes Rendsburgas koris diriģenta 
Kārļa Freimaņa vadībā un soprāns 
Anna Skrūzmane.

1. martā koncertēja Latviešu stī-
gu kvartets (A. Norītis, V. Rušēvics, 
E. Vīnerts un A. Teichmanis).
(III) Literatūras un tēlotājas 
mākslas nozare

Šī nozare 24. novembrī Kārļa 
Skalbes piemiņai (Kārlis Skalbe mira 
1945. gada 15. aprīlī Zviedrijā) rīko-
ja lielu sarīkojumu, uz kuru bija sa-
gatavotas 100 programmas, izsūtītas 
60 goda kartes, zālē sagatavotas 240 
vietas. Ieeja bija pret labprātīgiem zie-
dojumiem – ienākumi Pašpalīdzības 
komitejai.

Divus mēnešus vēlāk – 26. janvārī 
sekoja Jāņa Grota un Elzas Ķezberes 
dzeju un melodeklamāciju vakars. Pie 
šīs nozares piederēja arī nometnes bib-
liotēka un lasāmgalds.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Gribas ļenganums kļūst par gribas 
neesamību. Cilvēks zaudē Dieva doto 
dzīvības enerģiju un meklē uzpildīt 
savas baterijas ar alkoholu, narkoti-
kām vai citām atkarībām.

Daudz un dažādas psiholoģiskas 
metodes tiek pielietotas, lai cilvēku 
izglābtu no iestrēgšanas kaislībās. Tā 
ir cīņa ar sekām. Bet iesākums visām 
atkarībām un kaislībām ir viens – no-
virzīšanās no Radītāja spēcinošās dzī-
vības Gaismas.

Katrs lielais pārkāpums reiz iesā-
kas ar pavisam mazu, nevainīgu pār-
kāpumu Dieva priekšā. Cilvēks zaudē 
dabisko Radītāja un Viņa eņģeļu aiz-

sardzību, tā nokļūstot to stihiju varā, 
pār kurām cilvēkam ar saviem cilvē-
cīgajiem spēciņiem nav varas. Bez 
Kristus palīdzības šos viltīgos tumsas 
spēkus cilvēks nespēj vairs savaldīt.

Ne velti radies teiciens: „Iedod 
velnam mazo pirkstiņu, un viņš tev pa-
ņems visu roku.“

Tāpēc, jo stingrāk iegrožosim sa-
vas vēlmes, jo drošāk varēsim justies 
Visaugstākā patvērumā.

No mums netiek prasīts daudz. Ti-
kai tik vien, kā visu darīt godīgi, nelie-
kuļojot un neizdabājot, saglabājot sevi 
tīru cilvēku un Dieva priekšā.

Mums vēl vairāk jāmācās mīlēt 
cilvēkus, saskatīt ikvienā Dievišķo po-
tenciālu, kāds viņš būtu tad, ja nebūtu 
ierauts kaislību akacī? Mums jāmācās 

savu tuvāko mīlēt tā, kā Dievs viņu 
mīl – vienalga – slimu vai veselu.

Mums jāmācās piedot tā, kā pie-
dod Dievs bez balstīšanās uz pagātnes 
notikumiem. Katru rītu saule uzaust 
no jauna un bagātīgi lej savus starus ne 
tikai pār kristāldzidriem avotiem, bet 
arī pār aizaugušiem dīķiem un basei-
niem, kuros sabirušas turpina trūdēt 
pērnās lapas.

Dievs staro caur katru no mums, tā-
pēc kādos konkrētos brīžos mēs varam 
kļūt par aizsardzības vairogu kādam 
citam, grūtībās nonākušam cilvēkam.

Ja gribam sagaidīt Visaugstākā 
aizsardzību, mums jāmācās Viņam lī-
dzināties.

Vera Volgemute Rozīte
Esslingenā, 28. maijā 2020.

Saknes meklējot (13)
Turpinājums no 14. lpp.

... dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (3)
Turpinājums no 13. lpp.

R. Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos“ izrādes personāžs.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 2. jūnijā.
€1 = 1,63100 AUD
€1 = 0,89083 GBP

€1 = 1,76800 NZD
€1 = 1,11740 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. ALB valde
ALB LAIMA: ALB Laima birojs JO-
PROJĀM STRĀDĀ norādītajos laikos. 
Pieņemam jūsu zvanus kā arī turpinām 
darbu ar klientiem individuāli. Birojs at-
vērts otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās no plkst.10.00-16.00; tālr. 8172 0820
DV: Līdz turpmākam rīkojumam ir 
ATCELTI visi sarīkojumi, sestdienas 
pusdienas, kora un ansambļa mēģinā-
jumi, sapulces vanagu namā. Vanagu 
nams un bārs SLĒGTI.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Sv. Pētera baznīcā līdz turpmākam rī-
kojumam dievkalpojumi NENOTIKS.

Brisbanē
Līdz jūlija beigām ATCELTI visi Bris-
banes Latviešu biedrības pasākumi, 
kora Baltika mēģinājumi, Draudzes 
dievkalpojumi un citas sanāksmes. 
Brisbanes Latviešu nams ir SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

Kanberā
Kanberas Latviešu biedrības jūnijā pa-
redzētie sarīkojumi ATCELTI. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 14. jūnijā paredzētais Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums Sv, Pē-
tera baznīcā, Reid, tiek ATCELTS.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas at-
sāksies 2020. gada 7. sept., bet tas notiks 

tikai tad, ja būs atļauts saistībā ar valdī-
bas noteikumiem. Vanadžu sanāksmes 
ir atceltas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. jūnijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Trīsvienības svētki.
Svētdien, 14. jūnijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Aizvesto piemiņas diena.

Sidnejā
Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīša-
nos, visi sarīkojumi Sidnejas Latviešu 
namā ir ATCELTI un Latviešu nams ir 
SLĒGTS līdz turpmākam ziņojumam.

Sidnejas Daugavas vanagu nams 
Benkstaunā ir SLĒGTS, un visi izsludi-
nātie un paredzētie DV Sidnejas nodaļas 
saieti un sarīkojumi, ieskaitot novusa 
spēles, ir ATCELTI uz nenoteiktu laiku.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā pa-
treiz ATCELTI.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu valodā:
https://www.youtube.com/channel/
UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi baznīcā ATCELTI 
līdz turpmākam.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Piektdien, 12. jūnijā, plkst. 15-17, Zoom 
tiešsaistē Stokholmas Universitātes 
Baltu valodas nodaļas doktorants Aigars 
Kalniņš aizstāvēs savu disertāciju latviešu 
valodas dialektoloģijā. Aizstāvēšanās 
notiek angļu valodā. Visi laipni aicināti! 
https://www.su.se/slabafinety/om-oss/
evenemang/phd-defence-studies-in-
latvian-comparative-dialectology-
aigars-kalnins-1.483823 Tuvākas uzziņas: 
lilita.zalkalns@balt.su.se
Svētdien, 14. jūnijā, plkst.11 S:t Ja-
cobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2A, 
111 53 Stockholm, St Jacobs baznīcā 
Izvesto piemiņas dienas atcerei veltīts 
svētbrīdis ar ērģeļmūziku (bez dievkal-
pojuma). Visiem, kas ieinteresēti ieras-
ties baznīcā, atgādinām par distances 
ievērošanu baznīcas solos.
Zviedrijas latviešu draudzēs ATCEL-
TI visi pirmā pusgada dievkalpojumi.

Latvijā
Sestdien, 6. jūnijā plkst. 21.20, LTV1, 
LR3 Klasika un LSM.LV  tiešraidē 
skatītāji varēs vērot vēl nebijušu Dzintaru 
koncertzāles vasaras sezonas atklāšanas 
koncertu. Pirmo reizi uz vienas skatuves 
satiksies divi Jūrmalas Goda zīmes 
kavalieri – pasaulē slavenākais latviešu 
tenors Aleksandrs Antoņenko un 
maestro Raimonds Pauls!
Ministru kabineta rīkojums par ār-
kārtējo situāciju ar mērķi ierobežot 
Covid-19 izplatību ir spēkā līdz 9. 
jūnijam.  ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. jūnijs
Elfrīda, Sindija, Sintija
1905. prozaiķis, redaktors, izdevējs 
Ernests Jurks.
1938. ALT režisore un aktrise, radio-
žurnāliste Valda Rube.
1940. Otrais Pasaules karš: vācu spēki 
iegāja Parīzē.

5. jūnijs
Igors, Ingvars, Margots
Pasaules vides aizsardzības diena
1905. publicists Osvalds Freivalds.
1950. Rīgā nodibināts Rīgas Medicī-
nas institūts.

6. jūnijs
Ardis, Ingrīda

1900. rakstnieks Eduards Salenieks.

7. jūnijs
Arnis, Gaida, Arno
1805. vācu tautības latviešu folklorists 
Georgs Bitners.
1920. Baumaņu Kārļa dziesma Dievs, 
svētī Latviju! kļūst par Latvijas Re-
publikas himnu.
1940. ķīmijas profesore, latviešu izglī-
tības darbiniece, Latvijas Okupācijas 
muzeja dibinātāja un ilggadējā direk-
tore Gundega Michele.
1945. Latvijas Nacionālā Komiteja lo-
cekļi iesniedz demisiju Bangerskim.

8. jūnijs
Frīda, Frīdis, Mundra

1890. dzejniece Paulīna Bārda.

9. jūnijs
Gita, Ligita 
1900. literatūras vēsturniece Emma 
Andersone.
1921. gaidu vadītāja Austrālijā Elfrīda 
Rimšane.
1950. dzejnieks Jānis Butūzovs.
1955. Latvijas politiķis Vitauts Staņa.

10. jūnijs
Anatols, Anatolijs, Malva
1890. rakstnieks, pedagogs Leons Pa-
egle.
1940. Itālija iebrūk Francijā un piesaka 
karu Francijai un Lielbritānijai. Nor-
vēģija padodas Vācijai.  ■


