
PBLA spraigs un darbīgs gads
Cer uz sabiedrības atbalstu turpmākajai darbībai

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA) 
un tās dalīborganizācijas 
uzsākušas 2019. gadu, 
kas piesātināts ar vai-
rākiem nozīmīgiem no-
tikumiem un daudziem 
pasākumiem.

Šī gada 2. maijā Amerikas Latvie-
šu apvienība (ALA) sadarbībā ar Lat-
vian Chamber of Commerce, Latvijas 
Ekonomikas ministriju un PBLA rīko 
Spotlight Latvia konferenci, kas piesais-
tīta ALA 68. kongresam Denverā. Tā 
ir kā dabīgs turpinājums veiksmīgajam 
Spotlight Latvia Čikāgā pirms diviem 
gadiem, tikai šoreiz uzsvars tiks likts 
uz zaļo domāšanu un ekoloģisko pārti-
kas produktu ražošanu, un tās rīkošanā 
iesaistīti Denveras un Kolorado latviešu 
uzņēmēji. Latvijas Republikas ekonomi-
kas ministrs Ralfs Nemiro pēc ALA un 

PBLA ielūguma vadīs 
Latvijas uzņēmēju 
delegāciju. No Lat-
vijas puses piedalījās 
arī Valmieras pilsētas 
domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks, kura va-
dītā pilsēta nu jau tra-
dicionāli uzņem PBLA rīkotā Pasaules 
Latviešu ekonomikas un inovāciju fo-
ruma dalībniekus. PBLA un Ārlietu mi-
nistrija atbalsta Spotlight Latvia un būs 
pasākuma sponsoru sarakstā. Tuvāka 
informācija: www.spotlightlatvia.com.

Arī ALA kongress, kurš notika tur-
pat, Denverā, no 3. līdz 5. maijam, bija 
interesantu pārrunu pilns. Kongresā pie-
dalījās: politiķe, sabiedriskā darbiniece, 
publiciste Sandra  Kalniete, kas bijusi 
aktīvi iesaistīta Latvijas Tautas frontes 
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Mūsu karavīrus vieno varonības gars
Sveicu jūs Jēkabpilī!
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Jēkabpilī 2019. gada 4. maijā

Šogad atzīmējam simtgadi mūsu ar-
mijai, kas dzima kaujās par Latvijas brī-
vību laikā, kas bija izšķirošs pagrieziena 
punkts ne tikai Eiropas, bet arī visas pa-
saules vēsturē. Pirmā pasaules kara bei-
gas sniedza iespēju mūsu tautai piepildīt 
sapni par savu brīvu un neatkarīgu val-
sti. Iespēju, par kuras izmantošanu mēs 

samaksājām ar asinīm.
Pirms simts gadiem cīņās par Latvi-

ju devās un uzvarēja karavīri, kuri nedo-
māja, ka ir varoņi.  Mūsu jaunajai armi-
jai trūka ekipējuma un munīcijas. Tomēr 
visus – dažādākā vecuma un izcelsmes, 
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Pavasaris Eiropā.
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Akadēmiskā vienība „Atāls“ Adelaidē
Atzīmē 60 gadu pastāvēšanu

2019. gada  3. maijā 
Akadēmiskā vienība At-
āls svinēja 60 pastāvēša-
nas un darba gadus.

Atāla vecākais 
Dr. Pēteris Strazds mi-
nēja, ka laimīgas saga-
dīšanās pēc, mēs šogad 

jubileju svinam taisni dibināšanas da-
tumā, kāds tas bija 1959. gadā.

Vienība Atāls ir studējošo un gra-
duēto organizācija, ko dibināja pēc 
Latvijas akadēmisko vienību parauga 
1959. gadā Adelaidē. Vārds Atāls nozī-
mē sparīgo ataugšanu pēc pirmās zāles 
nopļaušanas.

Dibinātāji nāca no vairākām 
akadēmiskām vienībām Latvijā: 
Prof. Kārlis  Ābele (Atauga), Vol-
demārs  Alksnis (Atauga), A/Prof 
Jānis  Ātrens (Līdums), Leonora 
Ātrens (Ausma), Dr. Veronika  Ber-
gfelde (Ausma), Dr. Helga  Grastiņa 
(Latviete), Kārlis  Līdums (Kursa), 
Arvīds  Lūks (Zelmenis), Dr. Irē-
ne  Minkiewicz (Ausma), Arvēds 
Pļavnieks (Kursa), Dr. Malda  Puķī-
te (Ausma), Pēteris Ozols (Konkordi-
ja Valdemārija), Alberts Skābe (Kur-
sa), Ingrīda Vītola (Ausma), Osvalds 
Vītols (Līdums).

Akadēmiskā vienība Atāls ir sagā-
dājusi latvisku vidi latviešu studentiem 
Adelaidē, kur attīstīt draudzības un 
izpalīdzēt viens otram, un organizētā 
veidā atbalstīt latviešu pasākumus.

1959. gada  9. augustā tika uz-
ņemti pirmie 10 jaunieši:

Kārlis Ābele (Jun), Dace Ātrena, 
Jānis  Ātrens (Jun), Aivars  Līdums, 
Andris Līdums, Māris Līdums, Ilze 
Puķīte,  Arnis  Siksna,  Dace  Skābe 
un Konstantīns Štrauss. Šai pirmajai 
jaunaudzei ir sekojušas daudzas citas.

Akadēmiskās vienības Atāls lo-
cekļi iedzīvina Atāla un savus centie-
nus: Zinātne, Darbs, Skaidrība, Brīvī-
ba, Latvietība. Notiek sanāksmes ar 
referātiem un pārrunām, un paralēli 
mēs čakli piedalāmies latviešu sabied-
riskajā dzīvē. Mēs kopīgi apmeklējam 

izstādes, teātrus un citus sabiedriskus 
pasākumus. Pēc šīm apmeklēšanām 
mēs bieži ieturam kopīgo maltīti. 
Mūsu darba svētku ietvaros esam stā-
dījuši kociņus Dzintaros, Elizabetes 
veco ļaužu mītnes dārzā, pie Sv. Pē-
tera baznīcas, dāvinājuši podestu Lat-
viešu namam un jau vairāk nekā 15 
gadus atbalstam skolas Latvijā, it īpaši 
Zaubes pamatskolu ar mācību līdzekļu 
sūtījumiem.

Svētku runu teica atāliete un ko-
dolzinātniece Baiba  Harringtone 
(dzim. Vītola) par tematu Visā pasau-
lē Kārļa Lapiņa ķirši.

Viņa stāstīja par izcilu augļu koku 
selekcionāru, kurš Kanādā ir atstājis 
savu vārdu un iespaidu visā pasaulē, 
kaut arī mēs par viņu līdz šim nekā 
nebijām dzirdējuši. Pagājušā gadsim-
ta piecdesmitos un sešdesmitos gados 
Kārlis  Lapiņš attīstīja pasaules pir-
mo pašauglīgo saldo ķirsi, ko nosauca 
Stella, ar labiem lieliem, garšīgiem 
augļiem. Ar šo šķirni komerciālo ķiršu 
audzēšana un attīstība mainījās visā 
pasaulē. Lapiņa nozīmīgais atklājums 
bija, ka viņa ķiršiem Stella nebija va-
jadzīgi putekšņi no kāda cita koka. 
Pietiek ar paša putekšņiem, lai rastos 
augļi. Paralēli šim sasniegumam, La-
piņš vēl mācēja radīt ķiršu kokus, kas 
paildzināja ķiršu gatavošanos sezonu 
un radīja lielus sulīgus saldus ķiršus. 
Viņam pa godu ir nosaukta ķiršu šķir-
ne Lapins.

Baiba ar gandarījumu konstatēja, 
ka Latvijas agronoms Lapiņš ir sla-
vens un sekmīgs zinātnieks.

Svētku mielastu bija sagatavojuši 
atālieši Ināras  Strazdas vadībā. Ar 
kokļu priekšnesumu mūs iepriecināja 
Lilita,  Peteris,  Inta  un  Juris.  Mēs 
pavadījām vakaru draudzīgās sarunās 
un ar daudzām dziesmām Lilitas Da-
enkes akordeona pavadījumā.

Atālieši priecājas par savas organi-
zācijas 60 gadu darbošanos un cerīgi 
skatās nākotnē.

Dace Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“
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Latvieši ir izturīga 
tauta. Latviešu Ciemā 
dzīve ir laba, un viena 
daļa no Ciema iedzīvo-
tājiem sasniedz ievēroja-
mus mūža gadus, viens 
otrs pat sasniedz 100 un 

vairāk gadus.
100 gadi šā gada aprīlī piepildī-

jās aprūpes nama iedzīvotājai Annai 
Švalbei, mūsu mīļai, labai, draudzīgai, 
spējīgai, izdarīgajai, apbrīnojamai An-
nītei. Lai atzīmētu šo ievērojamo no-
tikumu, tieši dzimšanas dienā Ciems 
viņai rīkoja svinības Lielajā zālē, kur 
pulcējās ar 70 viesu gan no Ciema, gan 
Annītes ģimenes locekļi un personīgie 
draugi.

Ivars Štubis vadīja sarīkojumu un 
uzsāka ar īsu uzrunu, tad sekoja mācī-
tāja Daiņa Markovska  īsi dievvārdi, 
apsveikums un kopdziesma.

Tad Anniņu sveica Jānis  Kārk-
liņš un Koidula Nemiro no Daugavas 
Vanagu Melburnas nodaļas, pēc tam 
ilggadīgi draugi – Eva  Brennere un 
Ināra  Litte nolasīja skaistu dzejolīti 
un dāvināja siltu plecu lakatu gandrīz 
vai Latvijas karoga krāsās, kas node-
rēs laikam paliekot vēsākam.

Valija Kroforda (Crowford) svei-
ca no senioru kopas un personīgi no 
sevis un Edmunda Smalkā un piemi-
nēja cik darbīga Annīte ir, neskatoties 
uz ievērojamiem mūža gadiem, un ne 
jau tikai cepot pankūkas.

Tad Annīti sveica pārstāves no 
Ashburton baptistu draudzes, kur An-
nīte daudzus gadus dziedāja draudzes 
korī. Dāvanai pasniedza skaistu, ar ro-
kām darinātu lūgšanu segu, daudziem 
iešūtiem mezgliņiem, kur katrs nozī-
mē par Annīti teiktu lūgšanu. Segu 
gatavoja baptistu draudzes locekle 
Ronda.

Ingrīda  Houka  (Hawke) sveica 
no Ciema, arī uzsverot, cik darbīga 
Annīte vēl ir Ciema labā – cep kar-
tupeļu pankūkas un piparkūkas, sien 

Jāņu sieru, viņas gatavotās mākslīgās 
puķes un pūpoli rotā visu aprūpes 
namu. Ciems Annītei dāvina ceriņa 
koku, ko iestādīt kaut kur dārzā, kur 
Annīte vēlās, varēs to apskatīt un ap-
kopt.

Ārijai  Meritai  bija pārsteidzošs 
apsveikums. Ārija un Annīte – abas 
savā laikā dziedāja Sv. Krusta drau-
dzes korī, kā arī Dziesmu varas korī, 
un tā kā Ārijai bija dziesmas ieskaņo-
tas, tad pāris no tām varējām visi ar 
prieku noklausīties.

Ar pašas sarakstītu dzeju vēl svei-
ca Viktors Bendrups un nobeidza ar 
kopdziesmu Dažu skaistu ziedu.

Sekoja Annītes uzruna un pateicī-
ba, un pašas sarakstīts dzejolis.

Visi viesi tad viņu sveica ar dzies-
mu, dzerot šampānieti. Apsveicēji arī 
pasniedza puķes, un zāles malā liels 
galds bija pārpildīts ar tām.

Ivars Štubis vēl nolasīja prāvu 
skaitu rakstisku apsveikumu, to starpā 
no ievērojamām personām: LR Goda 
Konsuls Melburnā – Jānis  Dēliņš, 
Austrālijas (un Anglijas) Karaliene 
Elizabete, Latvijas valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Austrālijas prem-
jerministrs Scott Morrison, Austrāli-
jas gubernators Pīters Kosgorvs (Pe-
ter Cosgrove), Viktorijas gubernatore 
Linda  Dessau, Viktorijas premjers 
(Daniels Endrjūss) Daniel Andrews, 
Aston rajona pārstāvis Federālā par-
lamentā Alans  Tadžs  (Alan  Tudge), 
Viktorijas valsts Ferntrīgalijas (Fer-
ntree Gully) rajona pārstāvis Niks 
Veiklings (Nick Wakeling).

Visi tad baudīja kliņģeri, šampā-
nieti, kafiju, sāļas un saldas uzkodas 
un priecājās, ka mums ir tik jauka An-
nīte, kas nobeigumā noskaitīja vēl vie-
nu piemērotu skaistu dzejoli.

Mīļā Annīte, visi vēlam Tev vēl 
daudzus, jaukus un raženus mūža ga-
dus, labu veselību un dzīves prieku!

Eva Brennere
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kāda mums ir de-

mokrātija Latvijā? Vai ir 
kas labāks?

Pirms 85 gadiem tā 
laika ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis izlēma, 

ka demokrātija Latvijai neder – izsludi-
nāja Kara stāvokli un paņēma visu varu 
savās rokās. Divus gadus vēlāk Vadonis 
sevi iecēla papildus par Latvijas Valsts 
prezidentu. Un vēl četrus gadus pēc tam 
bez vismazākā izteiktā protesta vien-
personiski ieveda Latviju okupācijā.

Padomju, nacistu un otrreizējās pa-
domju okupācijas laikā visa augstākā 
vara bija okupantu rokās. Padomju varas 
elitei demokrātija likās pievilcīga, bet ti-
kai kā jēdziens, ne kā praktiska darbība.

Jau vienu mēnesi pēc 1940. gada 
15. jūnija militāro uzbrukumu Latvijai, 
okupanti varēja noturēt vēlēšanu imitā-
ciju. Proti, tauta nāca uz vēlēšanu iecir-
kņiem ievēlēt savus pārstāvjus jaunajā 
Saeimā. Balsošana bija ļoti vienkārša, 
jo bija tikai viena izvēle – Latvijas 
Darba ļaužu bloks. Un, protams, visi 
100 tās kandidāti tika ievēlēti.

Šī vajadzība pārliecināt kādu (vai 
sevi pašus) caurvijas Padomju Savie-
nības darbībai. Jāleģitimē okupācija, 
it kā pierādot okupētās tautas piekri-
šanu. Ne tikai piekrišanu, bet sajūsmu.

Pēc 4. Saeimas vēlēšanām 1931. gadā 
bija jāpaiet 59 gadiem līdz vēlēšanām, 
kurā bija reāla izvēle. Latvijas Padom-
ju Sociālistiskās Republikas Augstākās 
padomes vēlēšanās 1990. gada 18. martā 
bija principiāla izvēle starp kandidātiem, 
kuri atbalstīja Latvijas neatkarības atjau-
nošanu un kandidātiem, kuri noraidīja 
Latvijas neatkarību. Tika ievēlēti Latvi-
jas neatkarības atbalstītāju vairākums.

Praktiskā demokrātijā vairs nav viens 
liels vienojošs jautājums – neatkarība vai 
okupācija. Ir daudzi sīkāki jautājumi, ar 
kuriem likumdevējiem jātiek galā. Lasot 
tipiskas Saeimas sēdes stenogrammu, ir 
grūti saprast, kā deputāts var iedziļināties 
daudzos un visdažādākos jautājumos. 
Mūsu vēlēšanas likums nodrošina to, 
ka par šiem visdažādākiem jautājumiem 
spriedīs visdažādākie politiskie spēki. Un 
bieži spriedīs visnesaprotamākā veidā.

Un tagad šiem visdažādākiem poli-
tiskiem spēkiem jāizvēlas valsts prezi-
dents. Līdz šim bija vienkārši publiski 
solīt vienu, bet darīt citu, jo aizklātās 
vēlēšanas neatļāva pārbaudīt depu-
tātu godīgumu. Un balsu skaitīšana 
rādīja, ka daži deputāti acīmredzot ir 
aizmirsuši savu solījumu par to, kuru 
prezidenta kandidātu atbalstīs. Bet pēc 
daudzu gadu spiediena Saeima ir mai-
nījusi prezidenta vēlēšanas kārtību, un 
tagad balsos par prezidentu atklāti.

Kāda mums ir demokrātija Latvijā? 
Grūta, ar daudzām problēmām. Bet to-
mēr labāka sistēma nekā alternatīvas.

GN
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Anna Švalbe – 100
Svinības Latviešu ciemā
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Tik daudz jautājumu! Bet kur meklēt atbildes?
Sidnejas Latviešu teātra jautrajā uzvedumā „Kabarē de Rīga“, Austrālijā un Latvijā

Aprīļa vidū Kabarē 
de Rīga ansamblis sa-

brauca Sidnejā uz 3 intensīvām mē-
ģinājuma dienām. Jau mēnešiem ilgi 
teksts tiek slīpēts, melodijas atlasītas, 
dziesmas skandinātas, un deju soļi 
apgūti atsevišķi kā Sidnejā, tā Mel-
burnā. Mēģinājumi notiek attālināti – 
ar Skype starpniecību. Tagad laiks to 
visu salikt kopā.

Ja aktieris vai mūziķis grib kāpt uz 
skatuves, tam jābūt gatavam uz visu. It 
sevišķi, ja tā ir raiba izrāde par raibiem 
laikiem un vēl raibākiem notikumiem.

Latvijas vēstures dažādās puses jau 
bieži redzētas uz skatuves. Senie laiki, 
brīvības cīņas, kari, trimdas, personī-
bu stāsti, ikdienas sadzīve. Kabarē de 
Rīga apskatīs vēl citu pusi – izklaidi! 
Kā tad Latvijas valsts pirmajos divdes-
mit gados rīdzinieki izklaidējās un uz-
dzīvoja? Ko varēja novērot Rīgas na-
mos un ielās, un kas notika aizkulisēs?

Aicinām ikvienu pavadīt jautru 
pēcpusdienu intīmā kabareja gaisotnē. 
Ja vēlaties sev vēl vairāk papildināt 
pārdzīvojumu, uzvelciet fraku, aplie-
ciet sev ap pleciem sudrablapsu, vai kā 
citādi iezīmējiet laikmetu. Atspirdzi-
nājumus un uzkodas varēs iegādāties 
uz vietas.

Biļetes iepriekšpārdošanā Sidnejā: 

Sidnejas Latviešu nama veikalā (9744 
8500), Melburnā – pie Pētera Saulīša 
(0419 914 491), Adelaidē – pie Rudītes 
Bērziņas (0411 068 486).

Izrādes
Sidnejā svētdien, 5. maijā, plkst. 15.00 
un svētdien,  2. jūnijā, plkst. 14.00, 
Latviešu namā;

Melburnā, 18. maijā,  plkst. 17.00, 
Latviešu namā un 19. maijā, 
plkst. 13.00, Melburnas Latviešu cie-
mā;
Adelaidē, 26. maijā, „Tālavā“;
Latvijā – no 19. jūlija līdz 18. augus-
tam.

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Kabarē de Rīga“ Austrālijas ansamblis. 1. rindā no kreisās: Sandra Birze, 
Viktorija Mačēna, Linda Ozere, Lija Veikina. 2. rindā Roberts Birze, Pēteris 
Saulītis, Ojārs Greste, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Andrejs Mačēns.
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dibināšanā un pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas turpinājusi darboties poli-
tikā. Viesu vidū bija arī uzņēmējs, in-
vestors Jānis Bergs ar vairāk nekā 20 
gadu pieredzi informācijas tehnoloģiju 
industrijā. Dzimis un uzaudzis Latvijā, 
patlaban dzīvo Denverā un vada uzņē-
muma SAF Tehnika Ziemeļamerikas 
nodaļu. J. Bergs vada Spotlight Latvia 
ekonomiskās konferences rīcības komi-
teju Denverā. Kongresā viesojās žurnā-
lists, iknedēļas izdevuma IR komentētājs 
Pauls Raudseps, kurš dzimis ASV, jau 
kopš 1991. dzīvo un strādā Latvijā, kur, 
iestājoties par brīvu, neatkarīgu presi, 
turpina rakstīt un runāt par sabiedrībai 
svarīgiem jautājumiem. Kongresā notika 
diskusijas par diasporas likuma ietekmi 
uz ASV latviešu sabiedrību, kā arī pār-
runas par kopējo un atšķirīgo dažādu pa-
audžu latviešos dažādās pasaules malās. 
Tuvāka informācija: http://www.alausa.
org/lv/citi/ala-68-kongress-denvera/

Jūnijā Eiropas latvieši un Latviešu 
biedrība Īrijā gatavojas 2019. gada Eiro-
pas Latviešu kultūras svētkiem (ELKS). 
Svētki notiks no 2019. gada  13. jūnija 

līdz 16. jūnijam dažādās Dublinas pilsē-
tas centrālajās vietās, pulcējot dalībnie-
kus, skatītājus un pilsētas viesus deviņos 
dažādos pasākumos. ELKS -2019 dalību 
pieteikušas kopumā 46 mākslinieciskās 
kopas un 102 individuālie dalībnieki no 
17 Eiropas valstīm. Svētki notiks ar ie-
vērojamu Kultūras ministrijas atbalstu. 
Sīkāka informācija: www.lbi.ie

Jūlijā latvieši no visas pasaules 
pulcēsies Toronto, kur notiks gan 2x2 
saiets, gan XV Latviešu dziesmu un 
deju svētki Kanādā, kuros piedalīsies 
apmēram 1000 izpildītāju. Svētkos ska-
nēs dziesmas, būs tautas dejas, jautra 
un akadēmiskā mūzika, teātra izrādes, 
māksla, daiļamatniecība, danči un bal-
les. Ar koncertiem 4. jūlijā Trinity St. 
Paul’s United Church,  5. jūlijā Koer-
ner Hall un 6. jūlijā Mattamy Event 
Centre XV Latviešu dziesmu svētki iz-
cels ievērojamo ieguldījumu, ko latvieši 
ir devuši Kanādas mūzikai un kultūrai. 
XV Latviešu dziesmu un deju svētkos 
Kanādā varēs baudīt latviešu tautas 
deju skaistumu un prieku jaundeju ska-
tē, viesu deju ansambļa Līgo koncertā, 
kā arī tautas deju lieluzvedumā. Kultū-
ras ministrijas atbalstu Dziesmu svēt-
kiem administrēs PBLA. Sīkāka infor-

mācija: https://latviansongfest.com/lv/
PBLA veicina jauniešu interesi par 

dzīvi Latvijā un potenciāli arī remigrā-
ciju caur programmām Sveika, Latvija! 
un Pavadi vasaru Latvijā, kas ļauj jau-
niešiem apceļot un iepazīt Latviju un arī 
pavadīt vasaru prakses darbos. Šīs prog-
rammas sniedz mūsu jauniešiem ne tikai 
no ASV, bet arī no Kanādas un Austrāli-
jas iespēju iepazīt un iemīlēt Latviju. Šo-
vasar notiks kārtējie divi Sveika, Latvija! 
ceļojumi, kā arī Heritage Latvia un Svei-
ka, Dzimtene!/Hello, Latvia braucieni, 
kuros var piedalīties latviski nerunājošie. 
Tuvāka informācija: http://www.alausa.
org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/.

Arī ALAs prakses programma 
jauniešiem Pavadi vasaru Latvijā at-
tīstās, piesaistot arvien jaunus mento-
rus un prakses vietas. PBLA ir aktīvi 
iesaistījusies arī 2x2 jauniešu kustības 
atbalstīšanā.

Jūlijā notiks arī PBLA atbalstītā un 
fonda Namejs rīkotā vasaras nometne 
Latvijas armijas veterānu bērniem. Tā 
kā PBLA šogad akcentē stipru ģime-
ņu un patriotisma lomu, mēs aicinām 
sabiedrību un ģimenes pievērst lielāku 

PBLA spraigs un darbīgs gads
Turpinājums no 1. lpp.
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Par ko šis štātīgais kungs tik ļoti prie-
cājas?
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Ko šie divi vīri pārspriež?
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Kas tur noticis?
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Kādēļ tāds izmisums un tāds prieks?
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Kādēļ operas primadonnai tikai viena kurpe?
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Atzinība korim „Atbalsis“
Piešķirts Latvijas Ministru prezidenta Pateicības raksts

Sestdienas,  6. aprī-
ļa, siltā rudens rītā Aus-
trālijas apvienotajam 
kora Atbalsis diriģentēm 
vadītājām Inesei Lainei 
un Marijai  Perejmai 
Latvijas goda konsuls 
Adelaidē Valdis Toma-

nis pasniedza Pateicības rakstu. Latvi-
jas Ministru prezidenta Māra Kučins-
ka parakstītā atzinība uzsvēra latvisko 
tradīcijas saglabāšanu un piedalīšanos 
2018. gada Dziesmu Svētkos.

Koris Atbalsis kopš dibināša-
nas 2007. gadā ir bijis aktīvs latviešu 
globālajā kultūras dzīvē. Pāri pa 100 
koristu ir izkaisīti pa Austrālijas ma-
lām – no Dārvinas līdz Hobartai un no 
Sidnejas līdz Pertai, daži mēdzot pāri 
pa 3 000 km apmeklēt kopīgos mēģi-
nājumus. Kora darbība ir samērā uni-
kāla, bet tā iedod iespēju visiem ko-
ristiem piedalīties un uzturēt ne tikai 
latviešu dziesmas kultūru, bet savas 
ģimenes dzimtās sakņu vērtības.

Atbalsis ir pie-
dalījies visās Aus-
trālijas Kultūras 
dienās un Latvijas 
Dziesmu svētkos. 
Tas ir arī piedalī-
jies Latvijas vien-
laicīgā koncertā Ar 
dziesmu pa Latvi-
ju, Ed. Virza pie-
miņas sarīkojumā 
Billītēs un Ziemeļu 
un Baltijas valstu 
dziesmu svētkos 
Rīgā. Globālā sfērā 
Atbalsis ir pieda-
lījies Kanādas un 
Amerikas Latviešu 
Dziesmu svētkos; 
2012. gadā 12 koristi aizceļoja uz Toba-
go, lai pievienotos Īrijas korim ELvĒ ar 
diriģenti Ingūnu Grietiņu – Dārziņu kā 
arī Latvijas bijušām Ave Sol koristēm, 
piedaloties salas vēsturiskā mantojuma 
nedēļas koncertā un nosvinot Jāņus 

Hercoga Jēkaba Kurzemes līcī.
Šogad 8 koristi gatavojās jūlijā 

piedalīties Kanādas Dziesmu svētkos 
Toronto.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada 20. martā Kristie  Skrīvere ie-
guva Bakalaura grādu Bachelor of Science in 
Psychology , Canberra University.

Kristie, nu jau savas dzimtas trešās paau-
dzes tautas deju dejotāja, bija Kanberas lat-
viešu tautas deju kopas Sprigulītis dalībniece.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Jauna psiholoģe – Kristie Skrīvere
Graduācija Kanberā

Kristie Skrīvere un profesors Tomas Kalma (Calma), 
Chancellor, University of Canberra. FO
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No kreisās: Marija Perejma, Valdis Tomanis, Inese Laine.
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Štrunts par rudeni – ziema jau klāt
Jancis par gadalaikiem

Visu savu mūžu es 
esmu varējis saprasties 
ar cilvēkiem – kā drau-
giem, tā arī ar tiem, kas 
bišķi ķerti. Bet nupat 
man laikam gadījies 
sapazīties ar to otro šķi-

ru vairāk nekā ar to pirmo. Citādi es 
savu tagadējo paziņu rīcības un uzve-
šanos nevaru ne saprast. ne izskaidrot.

Citkārt prātīgi cilvēki, bet pēdējā 
laikā muld kā apdzērušies. Grib man 
iestāstīt, ka rudens esot jau klāt. Es 
esmu pārliecināts, ka ir par vēlu runāt 
par rudeni. Skaidri nojaušu un pavi-

sam skaidri jūtu, ka tā ir ziema, kas 
gulstas man uz pleciem arvien smagāk 
un smagāk. Matos sabiris sniegs. Nak-
tī trīc rokas un pirksti; tak jau tikai no 
pārmērīga aukstuma. Kāju ikros metās 
krampis. Deguns paliek sarkanāks un 
sarkanāks. Naktī divu reižu vietā jāiet 
pastaigāties četras, piecas reizes. Kāds 
tam visam varētu būt sakars ar rudeni? 
Tā ir tīša nieku stāstīšana. Latviski sa-
kot, – muldēšana.

Ja vispār ir kāds loģisks izskaidro-
jums visam tam, kas un kā pašreiz 
notiek, tad tas ir, – ka ZIEMA jjau ir 
klāt. Nav šaubu, ka tas aukstums var 

to manu, garus gadus nodzīvojušo ķer-
meni, iespaidot visādos veidos. Seviš-
ķi ziemā.

Viena no manām kaimiņienēm 
laikam ir pārliecināta, ka man galvā 
dzied putniņi. Viņa smīnēdama saka, 
ka neviens tak nesvinētu Lieldienas 
Ziemā, un neviens nedauzītos ar olām 
Ziemsvētku dienā, kā mēs nupat nesen 
to esot darījuši. Ar kaimiņiem ir jāsa-
dzīvo, tādēļ es neizteikšos, ko domāju 
par dažu savu līdziedzīvotāju smadze-
ņu darbošanos vai nedarbošanos – št-

 
Turpinājums 8. lpp.



Ceturtdien, 2019. gada 16. maijā Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Savas vizītes ietva-
ros Latvijas nerezidējo-
šā vēstniece Jaunzēlan-
dē Dace  Treija-Masī, 
2019. gada  10. aprīlī 
rīkoja tikšanos ar Ve-
lingtonas latviešiem. 

Vēstnieci pavadīja Latvijas Ārlietu 
ministrijas pārstāvis Nils  Jansons, 
kas atbild par Āzijas, Tuvo Austrumu 
un Klusā Okeāna salu reģionu. Pasā-
kums noritēja konsulāta sagādātās 
telpās, pavisam neformālā un nepie-
spiestā gaisotnē, kur klātesošajiem 
bija iespēja ar sevi iepazīstināt un iz-
runāt sasāpējušos problēmjautājumus. 
Vēstniece īpaši bija ieinteresēta dzir-
dēt tautiešu domas par reemigrācijas 
plānu un plašākām biznesa sadarbības 
iespējām starp Latviju un Jaunzēlandi. 
Uz tikšanos bija ieradušies divpadsmit 
diasporas pārstāvji, galvenokārt no 
jaunās imigrācijas. To arī uzsvēra Nils 
Jansons, kas piezīmēja, ka tā ir būtiska 
atšķirība no kaimiņvalsts Austrālijas, 
kur latviešu kopienu galvenokārt pār-
stāv trimdas latvieši un viņu pēcnācēji.

Džeina Krisjanus  (Jayne Krisja-
nous) bija vienīgā no vecās jeb trimdas 
imigrācijas pēcnācējiem. Viņa strādā kā 
pasniedzēja Viktorijas Universitātē Ve-
lingtonā, kur māca biznesu un mārke-
tingu. Diskusiju laikā Džeina uzsvēra, 
ka, viņasprāt, Latvijai vajadzētu attīstīt 
tūrisma jomu, kas fokusējas uz vēsturi 
un savu senču un dzimtas sakņu izzinā-
šanu. Šobrīd pieeja arhīviem un doku-
mentiem, kas sniegtu vairāk informāci-
jas par to, kas notika ar radiniekiem, ir 
ierobežota. Visu arī apgrūtina fakts, ka 

daudziem trimdas latviešu pēcnācējiem 
latviešu valodas zināšanas ir nepietie-
kamas. Piemēru par šādu tūrisma viedu 
varētu smelties no citām valstīm, pie-
mēram, Īrijas un Lielbritānijas.

Aigars Mercs savukārt vēlējās pie-
vērst vēstnieces uzmanību birokrātijas 
šķēršļiem, kas būtiski apgrūtina viņam 
kopā ar savu ģimeni pārcelties uz Lat-
viju, jo viņš un viņa partnere, kura ir 
Jaunzēlandes pilsone, nav oficiāli pre-
cējušies. Arī no savas pieredzes varu 
piebilst, ka dzīve Latvijā ar otro pusīti 
no citas valsts var būt izaicinājums ne 
tikai no uzturēšanās atļaujas nokārtoša-
nas viedokļa, bet arī sadzīves viedokļa.

Vēl tikšanās laikā Jaunzēlandes 

latvieši aktīvi diskutēja par importa – 
eksporta iespējām. Daudzi tautieši vē-
lētos vairāk redzēt Latvijas produktus, 
rotaslietas un apģērbus Jaunzēlandes 
veikalu plauktos, kamēr citi domā kā 
eksportēt Vitakers (Whittakers) šoko-
lādi uz Latviju un varbūt pat citām Ei-
ropas valstīm.

Jānis  Purmalis un Lelde Kukle, 
kas kopīgi izveidojuši un vada savu uz-
ņēmumu Bosspac pieminēja, ka Jaun-
zēlandes vīzas izsniegšanas termiņš 
Latvijas imigrantu vecākiem ir pārāk 
īss. Vīzu izsniedz tikai uz 3 mēnešiem, 
un to var pagarināt līdz 6 mēnešiem (ja 

Šī gada 7. aprīlī 
Latvijas nerezidējošā 
vēstniece Austrālijā un 
Jaunzēlandē Dace Trei-
ja-Masī apmeklēja Tas-
mānijas latviešu kopu.

Tasmānijas latvieši 
nav sevišķi izlutināti ar tāliem viesiem, 
tāpēc bija ļoti patīkams pārsteigums 
un žigla rosīšanās, kad uzzinājām par 
tālās viešņas ierašanos Hobartā.

Svētdienas agrā pēcpusdienā, Ie-
vas Šaulis mājā, sanāca krietns lat-
viešu un cittautiešu pulciņš, kas ar 
lielu interesi klausījās vēstnieces stās-
tījumu par viņas darbu, pienākumiem 
un uzdevumiem. Stāstījumam sekoja 
klausītāju jautājumi gan par Latviju, 
Austrāliju un Japānu, gan par politiku, 
ekonomiku un kultūru. Pēcpusdienas 
turpinājumā, baudot kafiju un sanestos 
gardumus, turpinājās daudzas indivi-
duālas pārrunas, un tika rastas atbildes 

uz papildjautājumiem.
Lai gan Daces Treijas uzturēšanās 

laiks Hobartā bija gaužām īss, tomēr 
viņa paspēja nedaudz iepazīties ar 
Hobartu un apmeklēt slaveno MONA 
muzeju. Cerams, ka nākošreiz ciemo-

šanās laiks būs ilgāks un varēs vairāk 
apskatīt skaisto Tasmāniju, kā arī tik-
ties ar latviešiem, kas dzīvo tālākos 
Tasmānijas nostūros.

Ilona Jēkobsone (Jacobson)
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vēstniece viesojas Hobartā
Uz tikšanās sanāca krietns pulciņš latviešu un cittautiešu

Dace Treija-Masī (otrā no labās) un Tasmānijas latviešu kopa.
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Latvijas vēstniece viesojas Jaunzēlandē
Satiekas ar Velingtonas latviešiem

Dace Treija-Masī (ceturtā no labās) ar Velingtonas latviešiem.

FO
TO

 n
o 

Il
ze

s B
ai

ža
s p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

 
Turpinājums 10. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 16. maijā

19. martā Rīgas pilī 
notika sirsnīgs pasā-
kums (jā, es lietoju šo ap-
zīmējumu – pasākums). 
Valsts prezidents Rai-
monds  Vējonis izteica 

pateicību visai bobslejistu un skeleto-
nistu saimei par uzvarām, par izturību 
un spīvumu. Šīs ziemas sezona mūsu 
sportistus dāsni apbalvoja – Oskara 
Ķibermaņa bobsleja četrinieks ar stū-
mējiem Matīsu Mikni, Arvi Vilkasti 
un Jāni Strengu 2019. gada Pasaules 
čempionātā bobslejā un skeletonā Ka-
nādā, Vistleras trasē izcīnīja sudraba 
medaļu, bet skeletonists Martins Du-
kurs šajā čempionātā sesto reizi kļu-
va par pasaules čempionu.

Rīgas pils zālē šis notikums pulcēja 
prāvu pulku bobsleja un skeletona spor-
tistu un tos, kas dažādā veidā ir saistīti 

ar šiem sporta vei-
diem. Prezidents 
Raimonds Vējonis 
sirsnīgi uzrunāja 
klātesošos, patei-
cās uzvarētājiem 
un tiem, kas līdzēja 
kaldināt šīs uzva-
ras, kā arī atzinās, 
ka ir liels bobsleja 
cienītājs. Atbildes 
uzrunas teica Lat-
vijas Bobsleja un 

skeletona federācijas prezidents  Jānis 
Kols un Latvijas Bobsleja federāci-
jas viceprezidents Zintis  Ekmanis. 
Jānis Kols un Martins Dukurs dāvāja 
prezidentam foto kolāžas ar titulēto 
sportistu parakstiem. Pēc prezidenta 
Raimonda Vējoņa pateicības dāvanu 
saņemšanas notika fotografēšanās gan 
mazākos, gan lielākos pulciņos. Pēc 
oficiālās daļas sportistiem bija iespēja 
gida pavadībā izstaigāt Rīgas pili.

Prieks un lepnums par mūsu spor-
tistiem!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Zelts un sudrabs 
Rīgas pilī bobslejisti un skeletonisti

Visi saistītie ar bobsleju un prezidents.
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Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis, Oskara Ķibermaņa 
bobsleja četrinieka komanda – Pasaules vicečempioni bobslejā 2019.g. un pre-
zidents Raimonds Vējonis.
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Seškārtējais Pasaules čempions skeletonā Martins Dukurs, 
prezidents Raimonds Vējonis un Dainis Dukurs, treneris.FO
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runts par viņiem – es palieku pie sava, 
ka mūsu dzīvē klusām ir iedrebināju-
sies ziema, vienalga ar vai bez olām.

Mēs – no Eiropas iebraukušie letiņu 
jaunaustrālieši jau sen esam pieraduši 
pie gadalaiku nenormālībām šajā kon-
tinentā, bet tur nekas nav darāms. Kā 
nekā Austrālija taču ir pasaules diben-
galā, tad jau kaut kādas nenormālības ir 
tīri vai nepieciešamas, un mani tas vairs 
nemaz neuztrauc. Tā kā olas mums te 

dod katru trešdienas rītu – visu cauru 
gadu, tad vairāk man olas nevajaga – 
vienalga vai ir, vai nav Lieldienas.

Man gan noderētu klusa un mierī-
ga dzīve. Neliekas gan, ka uz to man 
būtu kāda liela šance. Kā jau teicu, es 
ēdu olas katru trešdienas rītu un būtu 
ar mieru nodziedāt Jūs, bērniņi, nāciet 
katru svētdienas vakaru, bet pārējā 
laikā tad man būtu vajadzīgs miers un 
klusums. Bet ej nu un iestāsti to ma-
niem nāburgiem, tas ir, citiem Ciema 
iedzīvotājiem. Tie paskatās tikai tajā 
melnajā kastē un tic visam, ko tur pā-

ris apdauzīti bijušie komiķi stāsta par 
gadalaikiem. Šausmas! Bet ko tu darī-
si? Kam sūdzēsies? Kas uz tevi klausī-
sies? Neviens! Visi domā, ka ir rudens, 
un ej nu ar visiem strīdīties. Kā jau 
vairākas reizes teicu, – ŠTRUNTS! 
Iebāzīšu vati ausīs un iešu sēdēt zem 
sava krūma. Kad paliks auksti, ieņem-
šu zāles no plakanās pudeles un būs 
silti. Lai tie gudrie mīcās pa saviem 
rudens dubļiem. Kas man tur daļas. 
Man par to raudiens nenāk.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Štrunts par rudeni – ziema jau klāt
Turpinājums no 6. lpp.



Ceturtdien, 2019. gada 16. maijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

2019. gada 12. aprīlī Čeltenha-
mā (Cheltenham) arī tika atzīmēta 
1949. gada un 1959. gada iebraukšana 
Austrālijā.

Foto redzamas: Ināra Žubecka, 
Brigita Muške, Inese Pacere, Māra 
Kūlniece, Zeltīte Kasparsone, Silvi-
ja Freiverte, Natālija Neiburga, Vita 

Saltupa, Aija Grosa un Māra Lezd-
kalna.

Ilze Šterna
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada aprīļa mēne-
ša pirmajā nedēļas noga-
lē, laikā no 4. līdz 6. ap-
rīlim, Kanberā viesojās 
Latvijas Ārlietu minis-
trijas Otrā Divpusējo 
attiecību departamenta 

direktors Nils Jansons.
Kopā ar Latvijas vēstnieci Aus-

trālijā un Jaunzēlandē, rezidējošu Ja-
pānā, Tokijā, Daci Treiju-Masī, viņi 
bija darba vizītē pie Austrālijas Fe-
derālās valdības lai piedalītos ASEM 
(Asia-Europe Meeting) sanāksmē un 
uz divpusējām konsultācijām ar DFAT 
(Department of Foreign Affairs and 
Trade).

Sestdien, 6. aprīļa rītā Nils Jansons 
satikās ar Kanberas latviešu saimes lo-
cekļiem uz brokastīm, Muse restorāna 
telpās, Kingstonā.

Uzrunājot klātesošos, viņš izteica 
sekojošās, galvenās, ievirzies starp 
Latvijas un diasporā dzīvojošiem lat-
viešiem: saglabāt diasporas latviešu 

atbalstu; turpināt uzturēt diasporas 
latviešu piedalīšanos Latvijas politis-
kajā dzīvē; atbalstīt un veicināt tirdz-
niecību ar Latviju un veicināt remigrā-
ciju uz Latviju.

Noslēgumā, viņš atsveicinājās no 
klātesošiem un devās ceļā uz Sidneju 
satikties ar latviešu saimi.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

LR Ārlietu Ministrijas direktors Jansons Kanberā
Sola saglabāt diasporas latviešu atbalstu

Ārlietu ministrijas Otrā Divpusējo attiecību departamenta direktors Nils Jan-
sons (pirmajā rindā centrā) un Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī tikās ar 
Sidnejas latviešiem.
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Draudzīga tikšanās un kopīgas atmiņas
Atzīmē iebraukšanu Austrālijā
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tautību un profesiju cilvēkus – visus 
vienoja mērķis par mieru un drošību 
savā brīvā valstī. 

Neatkarības kara laikā kopā ar 
Latvijas armiju cīnījās igauņi, dāņi, 
poļi, franči un briti. Baltijas valstu 
neatkarības cīņas bija ilgas un zaudē-
jumi smagi. Apzinoties cik trausls ir 
miers,  uzreiz pēc kara Zigfrīds Anna 
Meierovics sāka tālredzīgi rūpēties 

par kopīgu Baltijas aizsardzību. Tomēr 
viņa lolotais Baltijas Antantes projekts 
netika īstenots iecerētajā apjomā, kā to 
traģiski apliecināja 1940. gada okupā-
cija.

Šodien parādē mēs redzam Lat-
vijas armiju gadsimtu vēlāk, ar mo-
dernu ekipējumu un mūsdienīgu 
bruņojumu. Mēs redzam virsniekus 
un kareivjus, kuru profesionalitāte ir 
atzīta visā pasaulē. Ir īstenojusies ide-
ja par brīvu un demokrātisku valstu 
kopēju militāru savienību. Kopā ar 

mūsu karavīriem par valsts un visas 
Baltijas drošību šodien iestājas plaši 
sabiedroto spēki.

Arī mūsdienās, tāpat kā pirms 
simts gadiem, mūsu karavīrus vieno 
varonības gars: gatavība ziedoties un 
bezbailība jebkura pārspēka priekšā, 
aizstāvot savu tēvzemi un brīvību.  

Dāmas! Kungi!
Varonībai ir dažādas izpausmes. 

Varonība ir stāties fiziski pretī bries-

Mūsu karavīrus vieno...
Turpinājums no 1. lpp.
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Visu aprīļa  mēnesi 
Mencendorfa nama iz-
stāžu zālē, kas iekārto-
ta 17.-18. gs. rīdzinieka 
nama mājīgajos bēniņos 
4. stāvā, skatāma glez-
notāja Kārļa  Grūbes 
(1902-1998) piemiņas 

izstāde „… no Strenčiem līdz Klusa-
jam okeānam“, ko veidojis mākslinie-
ka daiļrades pētnieks Guntis Švītiņš.

Kārlis Grūbe patiesi ir cēlies no 
Ēveles pagasta Ķempēnu muižas, kas 
tagad atrodas Burtnieku novadā; tēvs 
bija tirgotājs, kam bija divas meitas 
un divi dēli. Kārlis Pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā iestājās jaundibi-
nātajā Latvijas Mākslas akadēmijā, 
saņemdams 5. matrikulas numuru, 
tātad bija viens no pirmajiem, kurš 
sadomāja studēt šajā augstskolā. Pui-
sis izvēlējās profesora Jāņa Roberta 
Tillberga vadīto Figurālās gleznie-
cības meistarklasi. 1930. gadā viņš 
uzgleznoja diplomdarbu Svinīgais 
solījums, par ko saņēma gleznotāja 
grādu. Pēc pāris gadiem Kārlis Grū-
be pārcēlās uz Kuldīgu, kur strādāja 
V. Plūdona Valsts ģimnāzijā un aro-
du skolā. 1944. gada vasarā ar māsas 
ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 
no kurienes 1948. gadā pārcēlās uz 
Angliju, bet vēl pēc desmit gadiem – 
1958.gadā – uz Portlandi Oregonas 
pavalstī ASV.

Par gleznotāju Kārli Grūbi nevienā 
pētījumā vai grāmatā neko nevar izla-

sīt: ne Jāņa Siliņa Daugavas apgādā 
Stokholmā iespiestajā triju grāmatu 
Latvijas mākslā, ne 2016. gadā izdo-
tajā Latvijas mākslas vēstures V sēju-
mā, nerunājot par 1941. gadā iznākušo 
absolventu diplomdarbu apkopojumu 
grāmatā Latvijas PSR Mākslas aka-
dēmijas 20 gadi, kur nedrīkstēja viņu 
pieminēt diplomdarba dēļ, kas stāsta 
par svinīgā solījuma nodošanu Latvi-
jas armijā. Tādēļ ir apsveicama Gunta 
Švītiņa iniciatīva un ilgstošie pētījumi, 
kas tagad vainagojušies otrajā Kārļa 
Grūbes izstādē Latvijā (pirmā notika 
1934. gadā Kuldīgas V. Plūdona Valsts 
ģimnāzijā).

Mencendorfa namā varam iepazī-
ties ar mākslinieka gleznām, kas ta-
pušas 20. gs. 20. gados – 1940. gadu 
pirmajā pusē, kā arī ar dažiem glez-
nojumiem, kas dienas gaismu ierau-

dzījuši ASV dzī-
ves periodā pēc 
kara. Ekspozīciju 
papildina doku-
mentu un foto-
grāfiju klāsts, kas 
ļauj viņu iepazīt 
mazliet tuvāk kā 
cilvēku.

Gleznas lieci-
na, ka Kārlis Grū-
be bija, tā sakot, 
fona mākslinieks, 
nekur neizcelda-
mies. Kaut arī viņš 
studēja figurālo 
glezniecību, taču 
sadzīves ainiņas ir 
statiskas, pastīvas, 

arī gleznojums paciets. Krietni labāki 
ir portreti un Kuldīgas skati. Īpaši jā-
izceļ Friča Bārdas portrets un Zuzānu 
kolekcijā iekļautā 20. gs. 1930. gados 
gleznotā Kuldīga, kas ieturēta klusos 
toņos, pakārtojot tonālo risinājumu zī-
mējumam.

Mākslinieka vārds nesen izskanēja 
un arīdzan avīzē Laiks tika aprakstīts 
vērā liekams notikums – 2016. gadā 
restauratore Līga  Jansone no jauna 
uzgleznoja Kārļa Grūbes diplomdarbu 
Svinīgais solījums, kas bija gājis bojā. 

Izstāde atdod mūsu mākslas vēstu-
rei vārdu, kas bija piemirsts.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Aizmirsta mākslinieka darbu izstāde

Skats no izstādes. Labā pusē Friča Bārdas portrets.
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Kārlis Grūbe. Pašportrets. 1932.
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Kārlis Grūbe. Kuldīga. 20. gs. 30. gadi. Zuzāna kolekcija.
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Jaunzēlandē ierodas zem Visa waiver 
programmas, precīzu informāciju par 
vīzām skatīt šeit: https://www.immigra-
tion.govt.nz . Tomēr, ja ģimenē ir mazi 
bērni, tad jo īpaši gribas dot vecākiem 
iespēju redzēt, kā pieaug viņu mazbēr-
ni. Protams, arī vecāku atbalsts šajā 
dzīves posmā var būt neaizvietojams.

Nobeigumā vēstniece mūs lūdza 
piedalīties Eiropas Parlamenta Vēlē-
šanās, kuras notiks šogad 25. maijā. 
Pirmo reizi varēs elektroniski balsot. 
Vairāk informācijas meklēt, vai nu 
Latvijas Vēstniecības Japānā Facebo-
ok lapā, vai Latvians in New Zealand 
Facebook lapā.

Diskusijas ilga apmēram 2 stun-
das, un lai arī gribējās, lai tikšanās 
būtu nedaudz ilgāka, mēs patiecamies 

Jaunzēlandes latviešu vārdā vēstniecei 
Dacei Treija-Masī un Ārlietu ministri-
jas pārstāvim Nilam Jansonam, par to, 
ka ar lielu interesi mūs uzklausīja un 
piedalījās diskusijā. Tāpat liels paldies 
Inesei  Bērziņai, kas palīdzēja koor-
dinēt šo tikšanos un sūtam vislabākos 
sveicienus uz Tokiju, kur pašreiz rezi-
dē mūsu vēstniece.

Ilze Baiža
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vēstniece Jaunzēlandē
Turpinājums no 7. lpp.
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Sidnejas Latviešu 
vīru koris atsāka savu 
63. darbības gadu ar 
lielām svinībām, proti, 
kora dibinātāja Raimon-
da  Kraukļa 95. gadu 
dzimšanas dienas atceri. 

Kora saime bija sanākusi kuplā skaitā, 
lai atzīmētu šo dižo jubileju. Iesākām 
vakaru ar gadskārtējo pilnsapulci, 
kurā ar aklamāciju ievēlēja esošo kora 
priekšnieku un valdi.

Jubilāram ienākot Mārtiņa Siliņa 
zālē, spontāni izskanēja skaļi aplau-
si. Galdi bija klāti ar Ārijas Zodiņas 
kliņģeri, pavlovu kūku un torti, kā arī 
ar Māras Timermanes lašu maizītēm 
un uzkodām. Sirsnīgs paldies mūsu 
goda biedrēm par garšīgo devu! Jubi-
lāram apsēžoties, varējam iesākt ofi-
ciālo daļu.

Kora priekšnieks Andris Jaunbēr-
ziņš iesāka savu uzrunu, un es citēju 
„Mīļais jubilār, kā Āmerikas slavenā 
sitkomā mēdz teikt, „Visi mīl Raimon-
du – Everybody Loves Raymond!“ Un 
tā tas ir ar Tevi. Tāpēc, latviski sakot, 
Raimond Kraukli – „This is Your Life!“

Raimonds piedzimst Rīgā, 1924. gadā 4. martā. Viņa 
tēvam Ernestam un mātei Marijai aug divi dēli – Raimonds 
un brālis Leonīds. Rīgā Raimonds apmeklē pamatskolu, 
kur jau sāk dziedāt jauniešu korī, kas saucās Kur Tu te, Kur 
Tu te (ci ), un tā sākās Raimonda mūža gara saistība ar kora 
dziedāšanu. Pēc tam Raimonds apmeklē pilsētas arodsko-
lu. Jaunībā viņam ir daudz un dažādas intereses – it sevišķi 
basketbola spēle. Viņa klubs Rīgas Starts izcīnīja Latvijas 
jauniešu zem 16 gadu vecumu zēnu līgas meistartitulu – 
varens panākums! Raimis pats spēlēja kā aizsargs. Daži 
viņa komandas līdzspēlētāji bija brāļi Priedkalni un izcilais 
Latvijas zvaigzne Jānis Zebeliņš, kurš pēc kara spēlēja Ei-
ropā slavenā Latviešu All Stars de Rīga vienībā. Raimonds 
arī bija savas skolas avīzes atbildīgais redaktors.

1943. gadā, 19 gadu vecumā, Raimondu iesauc leģionā, 
kur viņš dienē ceturtā piegādes pulkā līdz otrā pasaules 
kara beigām 1945. gadā. Pēc kara nāk gūsta laiks Zēdelge-
mā Beļģijā, kur Raimonds paliek līdz 1946. gadam. Šeit 
arī uzturas SLVK dibinātājs un kora solists Alberts Cinis. 
Alberts veselības dēļ nespēja ierasties, bet sūta savam cīņa 
biedram vissirsnīgākos sveicienus viņa dižajā 95. gadu 
dzimšanas dienā.

Pēc kara Raimonds uzturas Rotenburgas nometnē, kur 
sākās pazīšanās ar SLVK superbasu Ēriku Kuikulīti un 
varoņtenoru Ojāru Kiršteinu.

Kuģis General Taylor ved bēgļus uz Ņūkasli Austrālijā 
un tad tālāk ar vilcienu uz Grētas nometni Jaundienvidvel-
sā. Savus divus līguma gadus Raimonds strādā virs zemes 
ogļu raktuvēs Kvīnslandē.

1955. gadā, pārceļoties uz Sidneju, Raimonds strādā 
automašīnu uzņēmumā. Sidnejā viņš iestājās Sidnejas Lat-
viešu biedrībā un sporta kopā Olimpia, kur ar kluba vadītā-
ju un mūža draugu Kārli Ērgli sekmīgi spēlēja basketbolu 
un volejbolu.

Par SLVK dibināšanu Raimonds stāsta; es citēju: 
„1956. gadā satiku Ēriku Kuikulīti pie Stratf īldas stacijas. 
Ēriks man teica, ka šovakar dibināsim vīru kori; nu atnāc! 
Aizgāju ar, un tā viss sākās. 2. martā, sapulcei beidzot, bija 
tapis SLV koris ar 23 dziedātājiem, Jāņa Puisēna vadībā.“

„Raimonds dzied otro tenoru jau no sākuma un ilgus 
gadus dziedāja plecu pie pleca ar dibinātājiem Vitāliju 

Andersonu, Elmāru Bērziņu, Arnoldu Gūtmani, Alfrēdu 
Siļķēnu un pēc tam ar Maksi Vasiļevski un Gunāru Zo-
diņu. Raimonds arī piemin Albertu Cini un Arvīdu Luci – 
abi kora solisti. Bet visilgāk viņš mūsu ierindās ir dziedājis 
kopā ar Ivaru Birzi.“

Ivars iesāka savus sveicienus ar dzejas rindiņām.
„Šodien Tava diena, pāri visām mirdz,
Tu mums esi tāds viens
Apsveicam no visas sirds.“
Ivars minēja Raimonda ilgos gadus, kora valdē kopā 

strādājot, kā arī viņa pašaizliedzīgo darbu, kora arhīvu 
krājot. Raimonds, tāpat kā Ivars, ir dziedājis pie visiem 
vīru kora diriģentiem. Raimonds sākuma gados veda Ivaru 
mājās no mēģinājumiem, un kopā korī viņi ir pavadījuši 
gandrīz 120 gadus! Ivars pacēla savu glāzi teikdams, ka ir 
priecīgs būt klāt viņa labā drauga Raimonda lielā jubilejā 
un uzdzert uz viņa veselību.

Sekoja Raimonda ilggadīgā drauga Imanta  Līča un 
Māras Kļaviņas sacerētais dzimšanas dienas sveiciens, ko 
nolasa Andris Jaunbērziņš.

„Šodien atkal liela diena, jāsvin dzimšan’s diena viena;
Dziedot augstu priek’ un laimi, sveicam tagad mūsu Raimi.
Sanāk draugi, sanāk radi, Kas tiem pavēlē, kas liek?
Mūsu Raimim dižie gadi, šodien ielīgoti tiek. 
Sēžot lielā draugu barā, Raimis jūtas kunga garā,
Smaidu pārklātu pār seju, svin viņš savu jubileju.
Korī dzied viņš tīru balsi, kantāti, vai arī valsi,
Mēģinājumā sēž jakā, koncertā gan pošas frakā.
Vēlam izturību, spēku, pārvarēt ik katru dēku!
Strādāt braši letiņ’ lietā, pārējo likt otrā vietā.”
Pienācis apsveikums arī no Ivara Štubja. Savos svei-

cienos Ivars dēvēja Raimondu par inspirāciju visiem un 
pateicās viņam par atbalstu. Ivars uzskata Raimondu par 
nekustamu pamatu vīru korim un atstāsta vienu spilgtu 
atmiņu no Raimonda. 2013. gada Dziesmu Svētkos kora 
mēģinājuma laikā temperatūra uzskrējusi pāri 30°C. Vīru 
koriem gadījās sēdēt karstā saulē vairākas stundas. Ik pa 15 
minūtēm dzirdami skaļi saucieni Palīgā, palīgā! Vēl viens 
jaunietis noģībis briesmīgā karstumā! Redzami jaunieši 

Svinīgi sāk 2019. darbības gadu
Sidnejas Latviešu vīru koris

Raimonds Krauklis ar jubilejas kliņģeri.
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Jau no 2004. gada 
Adelaidē maija  mēnesī 
notiek Vēstures festi-
vāls. Sākumā tas bija 
nedēļas pasākums, kurš 
pamazām paplašinājās 
un tagad ilgst veselu mē-

nesi. Šogad festivāla ietvaros ir 700 
pasākumu.

Dienvidaustrālijas latviešu orga-
nizāciju apvienība (DLOA) piedalās 
šajā festivālā ar izstādi 100 Years of 
Latvia’s History, kas iekārtots centrā-
lā vietā, Adelaides Migrācijas muzeja 
pagalma kapličā.

Ienākot telpā, tūlīt sagaida latviska 
gaisotne: uz galda balts linu galdauts, 
vāzē gaumīgi sakārtotas baltas krizan-
tēmas, latviskas keramikas eksponā-
ti, dzintara krelles un audumi: segas, 
linu dvieļi, prievītes un jostas, segas 
un spilveni. Ozollapas uz kamīna, un 
sauja zīles izbārstītas uz galda. Viss 
nozīmīgs, kaut ko iezīmē par latviešu 
dzīves ziņu un daiļuma izpratni.

Uz sienas kā uz ekrāna nepār-
traukti raida video klipus par tagadējo 
Latviju. Ļoti profesionāli iekārtots pa-

sākums, un apmeklētājos atstāj pozitī-
vu iespaidu par mūsdienu Latviju.

Galvenie eksponāti tomēr ir 10 lieli 
pusotra metru augsti plakāti par Latvi-
jas vēsturi no 1689. gada, kad pārtul-
koja Bībeli latviešu valodā, un iet līdz 
pat 2016. gadam, kad Latvija pievieno-
jās Ekonomiskās sadarbības un attīstī-
bas organizācijai (OECD). Plakāti nāk 

no LR Ārlietu ministrijas.
Kamēr es dežūrēju, pir-

majā dienā izstādi apmeklēja 
vismaz 30 cilvēku, ne tik vien 
austrālieši, bet cittautieši no 
dažādām valstīm, kā no Šrilan-
kas, Hongkongas un Brazīli-
jas. Ienāca arī pusmūža sievie-
te ar meitu, kura man stāstīja, 
ka esot no latviešu izcelsmes 
no tēva puses, bet neesot mācī-
ta latviski runāt. Tagad gribot 
braukt apciemot Latviju. Esmu 
pārliecināta, ka šāda veida 
reklāma ir ļoti noderīga un ceļ 
Latvijas atpazīstamību plašajā 
pasaulē. Paldies Skaidrītei Ag-
oulēvičai un DLOA valdei par 
šo izkārtojumu!

Ja apmeklējiet Adelaidi, ir 
noteikti vērts iegriezties Mig-
rācijas muzejā, kas atrodas 
ļoti vēsturiskā vietā, kurā no 
1856. gada atradās kolonijas 
Patversmes māja simtiem bez-
pajumtniekiem, klaidoņiem, 

garīgi slimiem, neprecētām māmuļām 
un bāreņiem. Augsta akmens siena ar 
asām stikla lauskām virsotnē ielenc 
ēku korpusu, kurā bija grūtniecības 
nodaļa un skoliņa. 1871. gadā skoliņu 
pārveidoja par kapliču, kuru tagad lie-
to kā izstāžu zāli.

Kapličas priekšā ir ievērojama itā-
ļa skulptora Aurelio  Fortelāna gru-
pējums Imigrantu ģimene, kas veltīts 
visiem imigrantiem, kuri politisku vai 
ekonomisku iemeslu dēļ atstāja savas 
dzimtās zemes un cerības pilni uzsāka 
jaunu dzīvi tālajā Dienvidaustrālijā.

Citā vietā atrodas siena ar plāks-
nēm, pieminot izsūtītos un karos bojā 
gājušos.

Šeit katru Aizvesto piemiņas dienu 
pulcējās baltieši, lai atcerētos masu de-
portācijas, kuras sākās ar 1941. gada 
14. jūniju. Daļa muzeja pagalms ir 
izveidots ar interesantu segumu – no 
ķieģeļiem, kuros iekalti imigrantu vār-
di un izcelsme.

Šī gada Vēstures festivāla tēma ir 
Atklāt jaunu stāstu (Discover a diffe-
rent story). Ierosinu katru adelaidieti 
iepazīties ar Vēstures festivāla brošū-
ras programmu un censties apmeklēt 
kādu pasākumu.

Kā būtu, ja mēs katrs mēģinātu pie-
rakstīt kaut ko par savas ģimenes vēs-
turi, lai būtu pēctečiem mantojums?

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Vēsture ir šodienas ieguldījums nākotnē
Dienvidaustrālijas vēstures festivāls Adelaidē

Latviešu daļa Adelaides Vēstures festivālā.

Itāļa skulptora Aurelio Fortelāna grupējums 
„Imigrantu ģimene“.

 

Lasītāja vēstule
Labdien!

Izlasīju 23. marta Janča pārdomas, 
un atmiņā nāca veca dziesma. Kad vēl 
biju jauns zēns un dzīvoju Rīga, mēs, 
Pārdaugavas puikas, šo dziesmu dzie-
dājām ar sekojošiem vārdiem:

Lai dzīvo zirgs un zvirbulis,
Tad dvorņikiem būs darbs.

Ļoti bieži Rīgas zirgi atstāja vizīt-
kartes uz mūsu ielām, un tad vienmēr 
parādījās zvirbuļi, kas šīs vizītkartes 
izrakņāja, jo tur vēl laikam bija daudz 
zirgu kuņģu nesagremoti labības 
graudi.

Sētnieki tad ātri steidzās savākt 

šīs vizītkartes, pirms zvirbuļi tiek pie 
viņām.

Vārds dvorņiki laikam ir no krievu 
valodas, bet tā mēs dziedājām.

Laimonis Krūmiņš, ASV
Laikrakstam „Latvietis“
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Tā, nu atkal svēt-
dien, šī gada 17. martā, 
Daugavas vanagu Per-
tas nodaļas klubā, Lat-
viešu Centrā, pulcējās 
parastais Pertas latvie-
šu kopienas kodols, at-
zīmēt mums bijušajiem 

bēgļiem, šos svarīgos notikumus – 
plkv. Oskara Kalpaka nāves dienu, 
Latviešu Leģiona cīņas Krievijā un arī 
Leģiona smagās cīņas Kurzemē.

Atceres sarīkojums sākās, kad Jā-
nis  Vucēns  Daugavas Vanagu kluba 
telpās ienesa Daugavas vanagu Pertas 
nodaļas Latvijas karogu, kuram seko-
ja māc. Gunis Balodis un DV Pertas 
nod. valdes priekš. Ilmāras Rudaks.

Svētbrīdi vadīja mācītājs Balodis, 
mūs uzaicinādams ar Silvijas Lūks pa-
vadījumu nodziedāt pirmo dziesmu Pie 
rokas ņem un vadi, kurai sekoja Bībeles 
lasījums. Savā runā mācītājs minēja, ka 
Dievs ir radījis visu un arī mūsu tautu 
un valsti, un lūdzamies, lai jaunievēlētā 
mūsu valsts valdība domā un dara vai-
rāk par mūsu tautas labklājību. Tad viņš 
aizlūdza par tiem, kuri bija nolikuši sa-
vas dzīvības par mūsu brīvību pie mūsu 
tautas altāra. Svētbrīdis beidzās ar otro 
dziesmu Kungs, kas zāles čukstus dzirdi.

Pēc svētbrīža Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļas priekš. Ilmārs Rudaks 
deva Atceres runu, kurā viņš vispirms 
sveica, vēl mūsu rindās palikušo, vie-
nīgo, jau stipri pāri deviņdesmit ga-
diem veco latviešu leģionāru Ilgvaru 
Bergmani, ar mūsu vanadžu vadītājas 
Ritas Džonsones pasniegto sārto zie-
du un mūsu aplausiem.

Turpinājumā Ilmārs mums atgādi-
nāja, ka šī atcere atzīmē mūsu pirmā 
neatkarīgās Latvijas bruņoto spēku 
komandiera plkv. Oskara Kalpaka nā-
ves dienu un viņa nesalaužamo ticību 
jaunajai Latvijas valstij. Kaut tauta vēl 
bija par apvienotu valsti ar Krieviju, 

Kalpaks savos kareivjos iedvesa jau-
nās, neatkarīgās Latvijas ticību, par 
kuru tad viņi cīnījās un sev pievērsa 
jaunus spēkus. Dzirdējām daudz par 
Kalpaka jaunību un viņa izaugsmi, 
kura radīja karavadoni, kuram viņa ka-
ravīri droši varēja sekot. Kalpaka ticī-
ba viņa rindās iesaistīja veselas jaunas 
rindas augstskolas studentus un sim-
tiem jaunu un vecāku vīru, kuri tika 
pārliecināti par jaunās Latvijas valsts 
nākotni un sekojot Kalpaka piemēram, 
lēja savas asinis un izcīnīja jaunās Lat-
vijas valsts brīvību. Karavīri ziedo sa-
vas dzīvības savas tautas labā vēl paši 
būdami jaunības gados. Plkv. Oskars 
Kalpaks mira 37 gadu vecumā.

Tālāk Ilmārs mums stāstīja par mūsu 
latviešu leģionu. Par tā cīņām Krievijā, 
mēģinot apturēt lielo Sarkanarmijas zvē-
ru no ienākšanas mūsu zemē. Latviešu 
leģiona vīri cīnījās līdz pat Latvijas ro-
bežai un tad cauri visai Latvijai un līdz 
pat Kurzemei, kur astoņās sīvās kaujās, 
pret milzīgu pārspēku Kurzemes Cie-
toksnī noturēja un krievam tomēr neat-
deva, jo Kurzemes cietoksnis nekrita ar 
kauju, bet tikai ar kara beigām. Tūksto-
šiem leģionāru gan krita cīņās, gan mira 
slimnīcā, tūkstoši mira Sibīrijas vergu 
nometnēs, daudzi izdzīvoja rietumu ar-
miju gūstu, daudzi vēl ilgi cīnījās Latvijā 
nacionālo partizānu cīņās, cik leģionāri 
neizcieta karā gūtos veselības kropļoju-
mus un cik vēl ir palikuši un vēl cieš gan 
Latvijā, gan ārzemēs? Mēs trimdinieki 
(tagad mūs sauc par diasporu) apzinā-
mies to parādu, ko esam parādā latviešu 
leģionam, karavīriem, kuri paturēja vaļā 
to strēmelīti Latvijas zemes, kura mums 
ļāva izkļūt no krievu nagiem. Tikai pa-
teicoties latviešu leģionāriem, mēs šo-
dien varam viņiem pateikties un apsolīt, 
ka viņu ciešanas un ziedojumu mūsu dēļ 
mēs nekad neaizmirsīsim.

Vēl tagad, pēc gandrīz jau trīsdes-
mit gadiem, atdzimušās Latvijas valdī-

ba baidās un stīvējas kārtīgi un pienācīgi 
atzīt latviešu leģionu, leģionāru dzīvību 
ziedojumus Latvijai un latviešu tautai. 
Tieši leģionāri un tie, kurus leģionāri iz-
glāba no krievu žņaugiem bija tie trim-
dinieki, kuri 50 gadus cīnījās par Latvi-
jas otro atdzimšanu. Latviešu diaspora, 
bijušie leģionāri panāca to, lai Rietumu 
valstis neizmirst, ka Latvijai arī ir tiesī-
bas uz brīvību un neatkarību, kuru bei-
dzot Latvija arī atguva. Ilmārs beidza 
savu runu, mūs uzaicinot nodziedāt Lat-
vijas valsts himnu Dievs, svētī Latviju.

Pēc Ilmāra runas mūsu vanadzes 
bija atkal pagādājušas mums garšīgas 
uzkodas, kuras varējām vēl papildināt 
ar kūkām, tēju vai kafiju un ar kādiem 
stiprākiem dzērieniem no bāra. Kad jau 
bijām ēduši un dzēruši, kā jau esam pie-
raduši, varējām noskatīties ļoti piemē-
rotu filmu no Latvijas tieši par Oskara 
Kalpaka vārdā nosaukto skolu Rankas 
pagastā, no kurienes Kalpaks bija vadī-
jis savu vienību kara darbību. Paldies, 
Jāni, par tik piemērotu un labu filmu, 
kuras saturs mums arī iedvesa mazu 
saules stariņu par mūsu topošo jaunatni.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Kalpaka, Leģiona un Kurzemes cietokšņa atcere
 Piedalījās pēdējais bijušais leģionārs Pertā

Pēdējais bijušais leģionārs Pertā Ilg-
vārs Bergmanis.
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Pirms dažiem mēne-
šiem lasīju Okupācijas 
muzeja Gariņa rūpes, no 
mūsu valodas pazūdot 
vārdi kopa, saime, gru-
pa; tie tiekot atvietoti ar 
padomju laika vārdu – 
kolektīvs.

Nav jau tas vien. Mums vairs nav 
Valsts svētku akti, koncerti jeb citi sa-
rīkojumi, tie visi ir kļuvuši par pasā-
kumiem. Mēs pasākam un pasākam, 
bet tālāk netiekam. Atceros lasīju kāda 
valodnieka rakstu, ko nozīmē vārds 
pasākums. Ja kāds pasāk/uzsāk jaunu 
dārzniecību, frizētavu jeb auto remon-

tu darbnīcu, tas ir pasākums. Ja cilvēki 
sanāk uz koncertu, teātra izrādi jeb tau-
tas deju uzvedumu, tas ir sarīkojums.

Vēl viena mana rūpe, mūsu valoda 
ir ļoti bagāta. Ir vārdi izcils, sevišķs, 
neparasts, vienreizējs, savdabīgs, ne-
atvietojams jeb neaizstājams, bet tie 
visi kļuvuši nevajadzīgi, tos atvieto 
ar vārdu unikāls. Nav gandrīz neviens 
raksts laikrakstā, kur nebūtu kaut kas 
unikāls. Saprotu, ka tas ir latvisko-
jums no angļu valodas vārda unique. 
Ko tad īsti nozīmē vārds unique? Vār-
dnīca raksta, ka tas ir vienīgs, vienrei-
zīgs. Kas tad vainas latviešu vārdam 
vienreizīgs jeb neatvietojams? Kāpēc 

jāraksta unikāls, laikam lai izklausās 
smalkāk. Tā taču ir švaukstošanās. Var 
jau iebilst, ka valoda attīstās. Pareizi, 
rodas jauni vārdi, kādi līdz šim nebija. 
Interneta vietā rakstam tīmeklis, com-
puteru atvietojam ar dators, networ-
king ar tīklošanu, bet vienreizīgs nav 
jāatvieto ar unikāls, jo tur mums jau ir 
vajadzīgie, latviskie vārdi.

Vai joprojām, svinot Latvijas pir-
mo simtgadi, rakstītāji varētu pasākt 
lietot mūsu vienīgo, vienreizīgo, vār-
diem bagāto valodu, nepadarot to pā-
rāk unikālu?

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Ak, valoda, valodiņa...
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Latviešu skautu 
kustības un Latviešu 
gaidu kustības konfe-
rence notika 2019. g. 
27. un  28. aprīlī Nuar-
kas pilsētas viesnīcas 
telpās, kurā piedalījās 

vadītāji no Kanādas, ASV un Austrā-
lijas.

Konferenci atklāja latviešu gai-
du priekšniece vad. Anita  Vējiņa ar 
dzejnieces Veltas Tomas dzejoli vār-
diem: Labu domāt, labu darīt, labu 
runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot 
un labu ņemt.

Šodienas sabiedrība uzliek mums 
un mūsu vadāmiem visādus laiku ie-
robežojumus. Mums  vadītājām ir 
vairāki pienākumi un tamdēļ nevaram 
uzņemties vēl vairākus amatus. Varam 
šķēršļus pārvarēt! Kā šķēršļu gājienā 
tikai atšifrējot uzdoto varam doties uz 
priekšu. Mēs šajā konferencē  pārru-
nāsim turpmāko ceļu un centīsimies 
atrast atbildes.

Pirmās dienas rīta posms aizgāja, 
pārrunājot  iepriekšējās konferences 
lēmumu izpildi, kā arī priecājoties 
par vienību sekmīgo darbību pagājuša 

gadā, kuru katra vienība parādīja  uz 
liela ekrāna.

Konferences lielākā daļa tika vel-
tīta nākošas nometnes Solījums plā-
nošanā. Nometnes rīkotāji vad. Ar-
nis  Korolkevics un  vad. Maruta 
Auģe pastāstīja par  nometnes vietu 
skaistajos Adirondack kalnos, Boy 
Scouts of America īpašumā Mas-
sawepie Scout Camp. Nometnes no-
tiks no  11. līdz 17. augustam ar pla-
šu programmu.

Nodarbības par nedēļu būs vi-
sādas un piemērotas bērnu/jauniešu 
vecumiem un spējām. Camp Mas-
saweepie ir liels dzidrs ezers, kur būs 
peldēšana un laivu (kanū, airu laivas, 
kayak) nodarbības. Skautiem un gai-
dām ir paredzēts garāka dienas kanū 
brauciens un roveriem un lielgaidam 
garš kanu brauciens ar pārgulēšanu 
ārā bez teltīm. Ir plānoti pārgājieni 
par sirotāju takām Adirondack kal-
nos, kā arī dabas un mežu māku ap-
mācības. Būs arī  pieejamas COPE 
(Challenging Outdoor Personal 
Experience) nodarbības, kā arī loka 
un bultas un mazkalibra mērķī šauša-
na. Visās nodarbībās tiks izmantotas 

nometnes nodarbību vietas un tiks 
vadītas ar profesionāliem un algotiem  
darbaspēkiem.

Skautu un gaidu atsevišķās konfe-
rencēs tika daudz runāts un debatēts 
par kustību nākotni un ko vadītāji va-
rētu darīt, lai to veicinātu.

Pēc vakariņām vadītajiem bija tā 
iespēja piedalīties ekskursijā uz tu-
vāko Escape room, kur ar zināšanām 
un veiklību varēja tikt ārā no šīs is-
tabas.

Nākošas dienas konferenci ieva-
dīja vad. Mārtiņa  Puteņa vadītais 
svētbrīdis, kur vadītāji iemācījās 
dziesmu dziedāt divējādās versijās 
un ritmos. Tam sekoja konferences 
turpinājums ar lēmumu pieņemšanu 
un ierosinājumiem turpmākai darbī-
bai.

Izskanēja doma, ka būs lietas jā-
maina, bet kā Rainis teicis, – pastāvēs, 
kas pārvērtīsies.

Ar atvadu vārdiem latviešu skautu 
priekšnieks vad. Arnis Vējiņš slēdza 
konferenci: „Šī ir bijusi vēsturiska 
konference, jo mēs esam sākuši no-
pietni skatīties uz mūsu kustībām un 
to nākotnes virzienu un struktūru. Šis 
pierāda, ka mēs esam kustības, jo mēs 
esam ar mieru pārrunāt grūtos jautā-
jumus, saprast, ka mēs nevaram visu 
ko darīt tāpat kā agrāk, un meklēt at-
risinājumus.

Lai turpinātu šīs konferences 
vērtīgo darbu, mēs braucam mājās 
ar mājas darbiem. Bet, atšķirībā no 
skolas laikiem, nav tikai viena parei-
zā atbilde. Mums būs daudz pareizās 
atbildes – katrai amatpersonai, katrai 
vienībai, katram no mums var būt, un 
droši vien būs, – citas pareizās atbil-
des.

Vissvarīgākā lieta ir, ka mēs ejam 
pasaulē, tāpat ka Sprīdītis, – meklēt 
laimi un atbildes.“

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

Konferences dalībnieki.
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Tiekas latviešu skautu un gaidu vadītāji
Konferencē Nuarkā plāno nākotnes darbību

Dalībnieki no Austrālijas. No kreisās: Latviešu gaidu prieksniece, vad. Anita 
Vējiņa, latviešu skautu priekšnieks vad. Arnis Vējiņš, Austrālijas jendas prieks-
niece vad. Ruta Druva.
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bez krekliem un biksēm un daži pat aizbēguši prom no sau-
les. Vienīgais SLVK dziedātājs Raimonds, jau tuvu pie 90 
gadiem, ar savu cepuri, kreklu ar garām piedurknēm, sau-
les krēmu un ūdens pudeli mierīgi sēdēja un izturēja visu 
mēģinājumu gandrīz bez sviedriem! Šis stāsts, Ivars pie-
bilst, izsaka ļoti daudz par Raimonda raksturu un izturību.

Nākošā apsveicēja, pati diriģente Daina Jaunbērziņa.
„Raimondu pazīstu jau 38 gadus, kopš pirmās dienas 

kori vadot. Raimonds bija man liels palīgs, it sevišķi sā-
kuma gados. Bieži smēlu informāciju par komponistiem 
un autoriem. Raimonda zināšana bija ļoti plaša. Viņš bija 
ļoti kārtīgs nošzinis. Varēju ātri un viegli visu atrast kora 
skapī vai krājuma grāmatā. Starp citu, Raimondam ir ļoti 
glīts rokraksts! Kopā sastādījām neskaitāmus tekstus mūsu 
programmām koncertiem, dziesmu pēcpusdienām un eglī-
tēm. Kora eglītes vakaros koristi deklamēja Raimonda sa-
gādātos dzejoļus un stāstījumus.

Kopā ar savu ilggadīgo draugu Jāni Siļķēnu no Brisba-
nes, Raimonds koordinēja kora programmu vāku un afišu 
zīmējumus. Varēja uzreiz pazīt vīru kora reklāmas.

Raimonds ir bijis kora pirmais propagandas ministrs, 
rakstot laikrakstos un Ritumā par kora dzīvi. Viņš ir arī 
bijis vairākās Kultūras dienās apkūlību dziesmu autors. Ar 
vārdu sakot –inteliģents, talantīgs rakstnieks, mākslinieks, 
dzejnieks un dziedātājs!

Un ko lai saku par viņa nepārspējamo pašaizliedzīgo 
kora arhīva darbu? Nezinu otru kori, kam tik plaša, rūpī-
gi saglabāta kora vēsture. Tagad varat atrast Raimonda 
darbus arī Latvijā. Raimonds ir iegrāmatojis vairāk nekā 
3 000 rakstus, fotogrāfijas, plakātus un afišas. Varens sa-
sniegums! Kora lielajās jubilejās Raimonds bija atbildīgs 
par izstādi – 10, 20, 30, 40 un 50 gadu atcerēm. Gatavojot 
mūsu 60 gadu izstādi, lietojām materiālus no Raimonda 
krājuma. Bez viņa lielajām pūlēm visus šos gadus mums 
nebūtu bijusi tik laba izstāde. Tas viss Raimonda nopelns! 
Kopš kora dibināšanas Raimonds ir braši dziedājis otro te-
noru šeit Sidnejā, visās Austrālijas pilsētās, kur notika Kul-
tūras Dienas, Daugavas Vanagu dienas, kā arī vairākas rei-
zes Latvijas Dziesmu svētkos. Viņš ļoti efektīvi darbojies 
kora valdē kā vicepriekšnieks un, kā minēju, nošzinis. Rai-
monds ir vienmēr smaidīgs, draudzīgs un izpalīdzīgs. Visu 

mūsu vārdā patei-
cos Tev, Raimond, 
par mūža darbu 
veltītu vīru korim 
un zinu, ka Tu to 
visu esi darījis 
ar lielu mīlestī-
bu un ar prieku. 
Nav bijis un vairs 
nebūs otrs tāds 
kā Raimonds! 
Viņš ir bijis, ir, 
un vienmēr būs 
iecienīts džentel-
manis. Novēlam 
Tev labu veselību, 
spēku un izturību 
nākotnē. Atradu 
dažas rindiņas, 
ko Raimonds 
man uzrakstīja 
1985. gadā pielik-
tas klāt pie ziedu 
buķetes. Šīs rindiņas tagad veltu Tev:

Ir labi ja zini un jūti, Tu cilvēkiem vajadzīgs esi.
Tu visiem siltumu sūti, Tu saulainu prieku nesi.“
Jau 38 gadus Raimonds mani ir apdāvinājis ar šokolā-

dēm, atspirdzinājumiem un ziediem. Tāpēc šodien no sevis 
pasniedzu Tev šos ziedus Tavā lielā jubilejā.“

Kora biedre, veicinātāja Vija Spoģe-Erdmane bija gata-
vojusi Raimonda lielai jubilejai dāvanu. Lielā rāmī redza-
mas vairākas fotogrāfijas no Raimonda kora dzīves ar zelta 
numuru 95 centrā, kopā ar koristu parakstiem. Paldies Vi-
jai, par šo skaisto piemiņu!

Oficiālajai daļai beidzoties, koris nodziedāja tradi-
cionālo dzimšanas dienas sveicienu Lai Dzīvo, uzdzērām 
šampānieti Raimonda veselībai, un visi baudījām svētku 
klāstu.

Kavējamies atmiņās un bijām gandarīti, ka varējām 
mūsu kora iemīļotam, iecienītam dibinātājam un mūža 
biedram Raimondam parādīt daudzkārt pelnīto godu.

Lai dzīvo Raimonds!
Daina Jaunbērziņa

Laikrakstam „Latvietis“

Svinīgi sākum 2019. darbības gadu
Turpinājums no 11. lpp.

Raimonds Krauklis ar jubilejas kliņģeri.
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mām un riskēt ar savu dzīvību. Va-
ronība ir garīgi uzvarēt cīņu ar sevi, 
iestājoties par taisnību, un izvēloties 
labo pār ļauno. Varonība bija arī ne-
vardarbīgā pretošanās, kad tūkstošiem 
Latvijas cilvēku atmodas laikā iestājās 
par savām tiesībām dzīvot brīvā Lat-
vijā.

Šodien, stāvot Daugavas malā, 
atcerēsimies, kā Vides aizsardzības 
klubs mobilizēja protestus pret Dau-
gavpils un Jēkabpils HES celtniecību 
un vienoja mūsu tautu cīņai par Lik-
teņupes saglabāšanu. No Daugavas 
krastiem mēs devāmies kopīgi pretī 
vienam mērķim – brīvai – gan ar ma-
ziem soļiem katrs savā dzīvē vai dar-
bā, gan ar tādām nu jau pasaules slave-
nām akcijām kā Baltijas ceļš. 

Tā bija varonība, kurai pateicoties 
varam šodien svinēt Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošanas 29. gada-
dienu. 4. maijā Augstākās Padomes 
deputāti ar savu vēsturisko balsoju-

mu pasludināja Latvijas okupāciju par 
starptautisku noziegumu  un atjaunoja 
Latvijas Republikas neatkarību. Latvi-
jas neatkarības atjaunošana nebūtu ie-
spējama arī bez neskaitāmiem daudzu 
citu Latvijas cilvēku drosmīgiem lē-
mumiem visas atmodas laikā. Šodien 
mēs varam teikt: kā mūsu valsts radās, 
apvienojot spēkus, tāpat tā tika kopīgi 
atjaunota.

Dāmas un kungi!
Pirms 25 gadiem mēs panācām, 

ka šo zemi atstāj okupantu karaspēks. 
Pirms piecpadsmit gadiem Latvija pie-
vienojās NATO un pilntiesīgi atgrie-
zās Eiropas valstu saimē. Mūsu pienā-
kums ir sasniegto nosargāt un attīstīt, 
lai mūsu zemi brīvu un drošu atstātu 
nākamajām paaudzēm.

Tādēļ šodien es saku paldies tiem, 
kas ir mūsu valsts aizsardzības pirma-
jās rindās. Tūkstošiem karavīru saus-
zemes, jūras un gaisa spēkos. Mūsu 
armijas rezervistiem un zemessar-
giem. Jaunsargiem, kas gatavi nākotnē 
tiem pievienoties.

Paldies katram robežsargam, po-

licistam un ugunsdzēsējam, kas bez-
bailīgi kalpo savai dzimtenei un sargā 
mūs ikdienā.

Drosme, pašaizliedzība un tēvze-
mes mīlestība ir tikumi, kuriem pa-
matus vispirms ieliek ģimene. Tādēļ 
vēlos pateikties arī mūsu valsts varo-
ņu, mūsu drošības sargu ģimenēm un 
tuvākajiem cilvēkiem. 

Paldies jums!
Gan atskatoties pagātnē, gan rau-

goties nākotnē, es šodien saku paldies 
arī mūsu sabiedrotajiem, kuri stāv 
plecu pie pleca ar mūsu karavīriem 
uz Latvijas zemes vai starptautiskajās 
misijās ārzemēs, lai kopā aizsargātu 
mums svarīgas vērtības! 

Pirms simts gadiem mūsu valsts 
tika izcīnīta caur dubļiem un asinīm. 
Novērtēsim, ka varam tagad svinēt tās 
brīvību pie baltiem galdautiem. Kopā 
ar ģimeni un saviem tuvākajiem, drau-
giem un kaimiņiem. Tā ir mūsu valsts, 
kuras dēļ varoņiem būt arī šodien. 

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

Mūsu karavīrus vieno...
Turpinājums no 9. lpp.
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Atnāk pie manis 
22. marta rītā ar lielu 
paku ārkārtīgi skais-
tiem pašas adītiem da-
žādiem džemperiem un 
šallēm,un man piedāvā 
paprāvu trauku ar tai 
rītā tecinātām kļavu su-

lām. Nekad savā garajā mūžā neesmu 
kaut ko tādu dzērusi, tādēļ pieleju savu 
glāzi un nogaršoju tūlīt. Inesei līdzi ir 
arī trīs grāmatiņas ar bezgala daudz 
interesantām fotogrāfijām, ko viņa 
dabā ir safotografējusi, un viņa jau sā-
kumā pastāsta, ka no tām viņa mēģina 
atdarināt krāsas saviem adījumiem. 
Atnestā kļavu sula ir tiešām svaiga un 
ļoti garda. Bet mēs tūlīt arī ķeramies 
pie darba, un es uzzinu, ka Inese bur-
tiskā nozīmē nav bērnu bērns, jo viņas 
mamma jau no Latvijas izbraucot bi-
jusi 28 gadus veca, bet tēvs jau 40, bet 
viņa ir dzimusi un izglītojusies ārpus 
Latvijas.

Tagad Inese stāsta:
„Mani sauc Inese Īris Liepiņa, un 

es esmu dzimusi Čikāgā 1958. gada 
6. septembrī. Vecāki iedeva vārdu 
Inese Īris, bez a, jo nolēma, ka tā skan 
skaistāk. Tēvs Valdemārs Aleksandrs 
Liepiņš bija dzimis Taurenē 1906. g. 
martā. Vectēvs ir no Piebalgas, nezi-
nu no kurām mājām, bet 1905. g. viņš 
jau strādāja Nēķēnos, kas atrodas starp 
Taureni un Dzērbeni. Viņš bija skolo-
tājs, kad bija izsludināts rīkojums vi-
sus skolotājus mežā nošaut. Vectēvs 
paspēja aizmukt uz Pēterburgu, bet 
pēc laika drīz vien atgriezās Latvijā.

Māte dzimusi Aija Cīrule, bet pre-
cējusies bija Liepiņa un Medene. Viņa 
bija dzimusi Bukā, vecvectēva Pētera 
Cīruļa celtā pusmuižā starp Valmieru 
un Rūjienu. Cīruļu dzimta Valmieras 
kapos ir no 18. gs. un agrāk. Mamma 
atguva Buku, un vēlāk saprata, ka es 
700 kvadrātmetru šķelto laukakmeņu 
ēku ar sapuvušām 15 metrīgām sijām 
nespēšu izglābt, un tā atkārtoti man 
teica, lai pārdodu, jo Latvijā esot daudz 
skaistāku vietu. Pateicoties vecvectēva 
veiksmei un mammas tālredzībai, tiku 
pie savas mājas, Dzirkstiņi, kas bija 
man otrā vectēva dzimtās vietas pusē, 
Piebalgā.

Čikāgā uzaugu un studēju mākslu 
The School of the Art Institute of Chi-
cago. Sāku jau 1980tos gados adīt ar 
adāmmašīnu un sevi uzturēt, pārdodot 
savus adījumus. Pārcēlos uz Sanfran-
cisko, kur apprecējos ar latvieti, un 
turpināju strādāt kā modes dizainere 
un beigās kā datora auduma dizainere. 
16 gadus nodzīvoju Kalifornijā un tad 
kad šķīros no vīra; sapratu ka viena 
nevaru atļauties Sanfrancisko dzīvot 
un ka būtu īstais brīdis pamēģināt pa-
dzīvot Latvijā.

Man jau bija pāri 45 gadiem, kad 

2005. g pārcēlos uz Rīgu ar domu, ka 
vienalga cik slikti, ar sakostiem zo-
biem spēšu sev piespiest gadu izturēt, 
kamēr izgudroju, kur doties un ko da-
rīt tālāk. Ne mūžam nebūtu ticējusi, ka 
sievietei vienatnē varētu būt tik raiba, 
skaista un interesanta dzīve kā man 
bija Rīgā. Es nedēļas laikā Rīgā sati-
kos ar vairāk draugiem un biju uz vai-
rāk pasākumiem nekā 3 mēnešos ASV. 
Ar 5 reizes mazāku algu visu to varēju 
mierīgi atļauties. Sanfrancisko ar vīru 
bieži bijām izmisumā, ka mums trūkst 
mākslinieku un radošu draugu pulka. 
Rīgā tās bija pārpilnam, bieži vakaros 
bija jāizšķiras starp 2, 3 vai vairāk pa-
sākumiem, kur biju ielūgta.

Pēc gada nolēmu Rīgā pirkt dzī-
vokli, jo tai laikā kredītu dabūt bija 
diezgan viegli, un ar tiem mēneša 
maksājums bija mazāks, nekā īrējot 
dzīvokli. 10 gadus vēlāk pārcēlos uz 
dzīvi Piebalgā savos Dzirkstiņos. Man 
ir skaidrs, ka viss, kas manā mūžā ir 
noticis – labais un sliktais, ir noticis tā, 
lai es nonāktu tieši šai vietā, ne met-
ru pa labi vai kreisi. Kā vieda sieviete 
man reiz teica, lai nedomājot, ka šī vie-
ta pieder man, jo patiesībā es piederot 
šai vietai. Šai vietai es esot vajadzīga, 
un tādēļ tā mani esot atradusi. Tagad 
tam es arī ticu, jo šeit es jūtos labi un 
esmu laimīga.

Tagad pie manis uz Dzirkstiņiem 
brauc gan ārzemju adītājas, mākslas 
skolotājas no visas Latvijas, un viņām 
es rādu, kā saredzēt un kā atdarināt 
krāsas no dabas. Mēs paņemam kaut 
ko no dabas, un tad visas kopā cenša-
mies radīt krāsu bez dzijas krāsošanas, 
kas līdzinās šim dabas augam vai zie-
dam. Vienreiz mums bija neaizmirstu-
lītes, bet tās krāsas es vēl nebiju radī-
jusi. Man bija tirkīza un lillā krāsas. 
Viena no skolotājām uzadīja kaut ko 
zilu, bet tā tomēr vairāk bija tirkīza ne 
neaizmirstulīšu zilumā, bet pieliekot 
lillā toni, sanāca. Tādēļ es vienmēr sa-
vām māceklēm saku, lai nepārtraukti 
meklē un meklē, ada un ada, kamēr ir 
dabūjusi to vislabāko krāsu, kas vis-
vairāk līdzinās viņas izvēlētajam da-
bas priekšmetam vai augam.

Es tagad ļoti daudz pielietoju to me-
todi, ko man iemācīja Čikāgas Mākslas 
institūtā, un tas bija – eksperimen-
tēt. Tagad es to pašu iesaku Latvijas 
mākslas skolotājām, eksperimentēt un 
eksperimentēt tik ilgi, kamēr iecerē-
tais ir sasniegts. Mācu nesaspringt un 
vienmēr mēģināt atkal un atkal.

Otro reizi, kad skolotājas pie ma-
nis atnāk ar citu grupu, tad viņas vairs 
nesaka, ka tā nevar – var, ja mēģina 
atkal un atkal. Viņas zina, ka radošā 
domāšanā neviens nebaidās taisīt kļū-
das, jo jāmēģina tik ilgi, kamēr izdo-
das, tas, ko esi vēlējies radīt. Vienkārši 
dari, dari un dari.

Tagad man ir tā, ka es uz Ameriku 
vairs pat negribu braukt, jo man te ir 
absolūti viss, ko es varu vēlēties. Tas, 
ko es te daru Latvijā, ko es daru lau-
kos, es nekur citur darīt nevaru. Man 
te dzīve ir pārāk interesanta, un man 
viss ir pieejams. Kādreiz es domāju, 
ka te sievietei vienai dzīvot uz lau-
kiem būtu bezcerīgi, bet tagad es sa-
vas domas esmu mainījusi. Pie manis 
uz Dzirkstiņiem draugi brauc vienmēr. 
Piebalga vienmēr ir bijusi mākslinieku 
un radošu cilvēku dzimtene. Pāri pļa-
vai no manas mājas ir mājas, kur dzi-
mis Emīls Dārziņš, un vienīgais kla-
vieru gabals, ko es vēl protu spēlēt, ir 
Melanholiskais Valsis. Mani Piebalgas 
draugi, kas ir no Rīgas, bet tagad jau 
20-30 gadus dzīvo Piebalgā. Tiem es 
saku, ka ir starpība starp tiem, kas ir 
dzimuši laukos un kuriem nav izvēlas, 
un tiem, kas uz laukiem nāk apzinā-
ti, jo viņi grib, lai bērniem ir svaigs 
gaiss, viņi kaut ko stāda un audzē, bet 
viņiem tā ir izvēle. Bet ir jau arī tādi, 
kas visu mūžu laukos ir dzīvojuši un 
tomēr ir apbrīnojami, tas ir atkarīgs no 
katra cilvēka. Man tā vieta, kur tagad 
esmu – nu sieviete viena, bet te es jū-
tos fantastiski, jo man ir tāda sajūta, ka 
no šejienes esmu nākusi un te es pie-
deru. Es redzu, kur avots sākas un kur 
tas aiziet; es zinu, ka tam akmenim tur 
ir jābūt un es zinu, ka tur ir vēl viens. 
Tie cilvēki, kas te atbrauc no Ameri-
kas, par to tikai pasmīn, bet tie, kas te 
dzīvo, to saprot.

Saviem darbiem es esmu iegādāju-
sies ļoti daudz kokvilnas, kazlēna un 
zīda diegu spoles, un es no tām salieku 
dzijas visādos iespējamos toņos, kurus 
tad izmantoju savos adījumos. Tiem 
par paraugu es ņemu savas fotogrāfijas 
no dabas. Kad es adu, man uz grīdas 
ir desmit vai pat divdesmit spolītes, un 
tā man sanāk daudzkrāsainas dzijas, 
jo es kopā saadu divdesmit diedziņus 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (45)
Trimdas bērns – Inese Liepiņa

 
Turpinājums 17. lpp.

Inese Liepiņa.
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Savu trešo grāmatu 
par trimdas latviešu gai-
tām un darbiem Trim-
das bērnu bērni Latvijā 
varētu teikt, ka esmu 
pabeigusi. Diemžēl, pē-
dējais, ko noteikti vēl 
gribu iekļaut grāmatā, 

ir tik aizņemts, ka tikšanos atliekam 
jau vairākas reizes, jo viņam atkal un 
atkal rodas citas tikšanās, kas nav, nu 
noteikti nav atliekamas vai uz vēlāku 
laiku pavirzāmas.

Tādēļ tagad esmu sākusi rakstīt par 
tiem burvīgajiem bērniem, kurus trim-
das latvieši ir izskolojuši. Vēl neesmu 
iepazinusies ar citiem tādiem, bet sa-
vējos pazīstu labi un vispirms rakstīšu 
par savējiem. Pati pēdējā no maniem 
ir burvīga meitene Ineta Kaira, kura 
tikai šogad beigs Rīgas Stradiņa Uni-
versitāti un kļūs par vienu fantastisku 
sociālu darbinieci, jo jau tagad daudz 
šajā darbā ir paveikusi, palīdzot gan 
jauniem, gan veciem, gan slimiem, 
gan arī ne ik slimiem. Nesen no viņas 
saņēmu šo vēstuli: „Rīgas Stradiņa 
Universitātē studēju jau ceturto gadu, 
kas pašai liekas neticami. Tikko tika 
vērtas universitātes durvis, lai iesnieg-
tu dokumentus uz sociālā darba studi-
ju programmu, bet tagad jau pēc pāris 
mēnešiem savās rokās turēšu diplomu 
par profesionālā bakalaura grāda ie-
gūšanu, bet par visu pēc kārtas.

2015. gadā, absolvējot vidussko-
lu, nebija vēl skaidri apzināta mērķa, 
ko darīt tālāk – tik daudz iespēju, kur 

studēt, ko studēt. Kāpēc Rīgas Stradi-
ņa Universitāte? Apmeklējot atvērto 
durvju dienu, es sapratu, jā, tā būs 
mana universitāte. Tālāk viss jau noti-
ka pašplūsmā – dokumentu iesniegša-
na, atbildes gaidīšana, studiju vietas 
iegūšana un vispatīkamākais pārstei-
gums – valsts apmaksāta vieta. Es ļoti 
priecājos par to, jo apzinājos, ka pār-
nākšana dzīvot uz Rīgu jau prasīs pa-
pildus līdzekļus, jau biju sākusi meklēt 
kādus darbiņus varētu veikt, lai spētu 
apmaksāt dienesta viesnīcu, nopirkt 
etalonu un apmaksāt sadzīves izde-
vumus. Tai laikā sekoja otrs pārstei-
gums – „Vītolu fonds“ piedāvāja slēgt 
līgumu par stipendijas saņemšanu. 
Tajā brīdī likās, ka pat elpot kļūst vieg-
lāk. Pateicoties ikmēneša stipendijai 
četru gadu garumā, es spēju daudz 
vairāk sevi veltīt mācību procesam, 
spēju iepazīt savu nozari, pievērsties 
daudz vairāk dažādām aktivitātēm. 
Stipendija nav tikai naudas summa, 
kas katru mēnesi tiek ieskaitīta kontā, 
tas ir atbalsts, kas ļauj justies drošāk, 
tā ir atbildība pret fondu un sevi, lai 
iespēja, kas tiek dota, nav palaista 
vējā; tā ir kvalitatīvi iegūta izglītība, 
jo nav nepieciešams strādāt līdz vēlām 
nakts stundām, lai spētu kaut vai no-
pirkt etalonu braucienam uz universi-
tāti.

Savu iespēju es izmantoju, četru 
gadu laikā esmu apmeklējusi gandrīz 
visas lekcijas, kas ir iekļautas studiju 
procesā, veiksmīgi esmu nokārtoju-
si visas sesijas, kā arī izgājusi visas 

prakses. Studiju ietvaros apmeklējusi 
dažādas institūcijas, konferences, lai 
kļūtu zinošāka savā jomā. Ārpus lekci-
ju laika, pavadījusi darot brīvprātīgo 
darbu – apmeklēju bērnu un jauniešu 
centru „Vita“, kur pavadu laiku ar 
bērniem un jauniešiem jau trīs gadus, 
esmu viena no aktīvākajām Latvijas 
Samāriešu apvienības brīvprātīga-
jām, kur dodos uz krīzes centru „Mā-
ras centrs“, lai atvieglotu audzinātāju 
darbu, palīdzot ar bērnu pieskatīšanu; 
dodos uz ilgstošās sociālās aprūpes 
centru „Pārdaugava“, kur pavadu lai-
ku ar sirmgalvjiem, spēlējot galda spē-

ļoti dažādos toņos. Viena no Latvijas 
skolotājām man teica, ka es gleznoju 
ar dzijām.

Amerikā es kaut ko tādu nebūtu 
varējusi darīt, bet internetā man pircē-
ju no Amerikas ir daudz, jo viņām tur 
tas nav pieejams. Vienu laiku es savus 
darbus sūtīju uz 34 valstīm, un man at-
nāca vēstule no Japānas, kur rakstītāja 
teica, ka viņa ir nopirkusi gleznu nevis 
jaku. Bieži vien es internetā ielieku ne 
tikai to adījumu, bet arī fotogrāfiju, ko 
esmu ņēmusi tam par paraugu. Tādēļ 
man internetā ir mājas lapa, kur es to 
visu labi varu parādīt. To var atrast ar 
shop.wrapturebyinese.com.”

(Te viņa man iedod savu vizītkar-
ti, uz kuras ir visas viņas koordinātes, 
bet aizmugurē fotogrāfija no viena ga-
baliņa adījuma, kur redzamas daudz 
un dažādas krāsas, ka man kaut kas 
tāds vienā adījumā nemaz neliekas 
iespējams, bet, kad apskatos arī citus 
viņas adījumus, tad es redzu, ka Inese 
to var bez problēmām. Te es izdomāju, 
ka gribu tajā mājas lapā ieskatīties, un 

vēlāk atklāju, ka tur esmu pavadījusi 
vairākas stundas, un man rakstīšanas 
darbs ir atkal aizkavējies. Bet bija to 
vērts. Inese mājas lapa ir fantastiska)

Tālāk ļaušu Inesei stāstīt atkal:
„Manu senču kapi ir Valmieras pil-

sētas kapos, un vienreiz es ar savu sve-
cīti tur braucu mirušo piemiņas dienā. 
Diemžēl nebiju aprēķinājusi, cik ilgi 
iet tur aizbraukt un nonācu tur pilnīga 
tumsā, bet kapi bija pilni ar svecītēm. 
Es aizgāju pie savas ģimenes kapiem, 
apsēdos un es tur sēdēju svecīšu gais-
mā kādas divas stundas. Es jutu tādu 
mieru un mīlestību un es domāju, ka 
Amerikā tumsā kapos nemaz nevar 
ieiet. Viņi domātu, ka esmu vai prā-
tā jukusi, bet man tur bija tik labi, ka 
es pat negribēju iet prom. Es skatījos 
uz tām svecītēm, un manī bija pilnīgs 
miers. Tikai tad es sapratu, ko mūsu 
vecākiem tas nozīmēja, kad bija no 
Latvijas jāaizbrauc. Bet pati es sapra-
tu, ka esmu tur, kur man jābūt, esmu 
savā vietā, un es jūtu, ka man savā dzī-
vē ir laimējies.

Es jau gadiem ilgi krustām, šķēr-
sām pa Latviju esmu braukājusi ar 
savu riteni, un es zināju, ka kaut kur 

te ir mana vieta un zināju, ka tad, kad 
būšu tur nonākusi, es to arī sapratīšu. 
Un tagad tā mana vieta ir mani atradu-
si. Es esmu te laimīga.

Amerikā es ar visu savu lielo algu 
nevarēju uz operu aiziet pat reizi pa 10 
gadiem, jo viss ir tik daudz dārgāks 
kā Latvijā. Un man ir jāatzīst, ka es 
nesaprotu, kā tagad latvieši var sevi 
saukt par latviešiem un Latvijā nedzī-
vot. Ir pavisam kas cits, dziedāt kaut 
ko par Gauju, kamēr esi Amerikā, bet 
es pagājušā gadā 18. novembrī biju 
Jaunpiebalgā, kur Gauja tek tieši gar 
kultūras namu, tad gan sajūta ir daudz 
savādāka, jo tu esi pie tās Gaujas, un 
tu saproti, ka ir starpība tikai dziedāt 
par Gauju vai to arī redzēt, kad dziedi 
par to. Es esmu laimīga, ka es Latvijā 
esmu tieši tai vietā, kur man ir labi un 
kur man ir jābūt.“

Ar to esam savu sarunu beigušas, 
un šoreiz es gandrīz vai apskaužu Ine-
si, kas par Latviju runā ar tādu sajūs-
mu un prieku, ka viņa savu īsto vietiņu 
virs zemes atradusi tieši Latvijā, un ir 
tur ļoti laimīga.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 16. lpp.

Trimdinieku izskolotie burvīgie bērni
Mana studentīte Ineta Kaira

Ineta Kaira brīvprātīgā darba brīdī 
simtgades dziesmu svētkos.
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Ar Gundaru Pļavkalnu iepazinos, 
dzīvodams Adelaidē, kad mēs pieci, 

Gundara Pļavkalna piemiņai
09.03.1931.–10.10.2018.

jauni Austrālijas latviešu dzejnieki: 
Ābele, Brēdrichs, Lindbergs, Pļavkalns 
un Silkalns, veidojām dzejas kopkrā-
jumu Kvintets (izdots 1961. gadā). Tuvi 
draugi ar Gundaru nebijām, bet kad 
atstāju Adelaidi, sākām sarakstīties; 
pēdējos gados gan tikai apmainoties ar 
Ziemsvētku kartītēm. Bez literatūras 
Gundaru ļoti interesēja glezniecība, 
arī mūzika; no zinātnēm antropoloģija 
un psiholoģija. Par personīgām lietām 
viņš nerakstīja, izņemot reiz par viņa 
cīņu ar oposumiem, kas bija iekļuvuši 
viņa mājas bēniņos un veica nedarbus.

Šogad martā uzzināju, ka Ade-
laides avīzē The Advertiser pagājušā 
gada decembrī bija ziņa, ka Gundars 

Uldis  Pļavkalns aizgājis mūžībā 
2018. gada 10. oktobrī savā mājā Ken-
singtonas Parkā.

Gundaram ir izdoti patstāvīgi dze-
joļu krājumi Divas pilsētas (1963) un 
Caurspīdīgās ēnas (1967), kā arī paša 
ilustrētais krājums Jūliāns pie Bene-
dikta (1972). Periodikā publicētas re-
cenzijas un apceres par literatūru.

Pārlasīju Gundara krājumos ie-
spiesto dzeju. Divi dzejoļi ar to pašu 
nosaukumu: Ārpusnieks. Šis vārds 
raksturo ne vien Gundara dzeju, bet 
arī viņu pašu un viņa dzīvi. Lai viņam 
vieglas smiltis!

Kārlis Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Gundars Pļavkalns
09.03.1931.–10.10.2018.

les vai veidojot dekorējumus atbilstoši 
tematikai, dodos arī uz jauniešu grupu 
dzīvokli, kur mācu jauniešiem ēst ga-
tavošanas prasmes, ikdienas budžeta 
plānošanu.

Kā Latvijas Samāriešu apvienības 
pārstāve arī piedalījos vasaras nomet-
nē, kurā jaunieši no dažādām valstīm 
diskutēja par vienlīdzību un pēc tam 
savus izdarītos secinājumus apsprie-
da ar Polijas valstsvīriem. Brīvprātī-
gais darbs ir darīts daudz, un tas ir tik 
ļoti palīdzējis saprast savu nozari, ir 
iegūta nenovērtējama pieredze darbā 

ar cilvēkiem.
Savu pieredzi jomā attīstu, arī pie-

strādājot pakalpojuma aprūpe mājās. 
Sava darba ietvaros dodos uz mājām 
pie cilvēkiem, kuri kādu iemeslu dēļ 
vairs nevar tikt galā ar ikdienas pie-
nākumiem un palīdzu to izdarīt. Savu 
darbu apvienoju ar bakalaura darba 
rakstīšanu un praksi. Drīz uzsākšu 
praksi sociālajā dienestā, kas būs arī 
mana pēdējā prakse studiju ietvaros, 
un tad jau valsts eksāmens un univer-
sitātes diploms būs iegūts. Es nezinu, 
kā būtu, ja man nebūtu Jūsu maksātās 
stipendijas; par to pat ir bail iedomā-
ties, bet es zinu to, ka ar Jūsu klātesa-
mību mans studiju process ir bijis 

daudz vieglāks un pilnvērtīgāks.“
Tāda ir mana studentīte Ineta 

Kaira; ne tikai skaista, bet arī mīļa, 
izpalīdzīga un nekad neatsaka savu 
palīdzību arī sabiedriskā darbā. Ar 
visu to, ka vienmēr ir aizņemta, viņa 
atrada laiku Simtgades dziesmu svēt-
kos iesaistīties brīvprātīgo darbinieku 
rindās. Paldies Dievam, arī tādu mums 
Latvijā netrūkst, un tas manas dzīves 
labākos gadus pavadīt Latvijā padara 
interesantus un ļoti patīkamus. Nekad 
savu lēmumu atgriezties Latvijā neno-
žēloju un priecājos, ka biju tik gudra 
un to izdarīju.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdinieku izskolotie bērni (1)
Turpinājums no 17. lpp.

uzmanību jauniešu patriotiskajai au-
dzināšanai. PBLA sadarbojas ar līdzīgi 
domājošām organizācijām – Daugavas 
Vanagu apvienību, fondu Namejs, Lat-
vijas Ģenerāļu klubu, lai šīs vērtības 
atbalstītu. PBLA sadarbībā ar Dauga-
vas Vanagiem, fondu Namejs un arī 
Latvijas Ģenerāļu klubu izsludināja 
2019. gadu par Latvijas varoņu gadu, 
aicinot Latvijas sabiedrību un tautiešus 
pasaulē godināt visu laiku Latvijas ka-
ravīru un brīvības cīnītāju veikumu.

Šovasar, jūlijā  un  augustā, Sid-
nejas Latviešu teātris vedīs uz Latviju 
savu dāvanu valsts simtgadei – izrādi 
Kabare de Riga. Trupa sniegs piecas 
izrādes Austrālijā un pēc tam 12 izrā-
des dažādās Latvijas pilsētās.

Augustā notiks vairāki 3X3 kustī-
bas saieti – Straumēnos, Anglijā, Īrijā, 
Garezerā un Katskiļos, ASV, un Ber-
genā, Norvēģijā. PBLA atbalsta 3x3 
kustību no pašiem tās pirmsākumiem 
1980.to gadu sākumā.

Rudenī norisināsies šī gada lielākie 
PBLA pasākumi – Pasaules Latviešu 
kultūras konference Cēsīs no 29. sep-
tembra līdz 1. oktobrim, gadskārtējā 

valdes sēde no 2. līdz  4. oktobrim 
Rīgā un Pasaules  Latviešu  ekono-
mikas un inovāciju forums (PLEIF) 
Valmierā šī gada 21. novembrī.

Pasaules Latviešu kultūras konfe-
rence notiks Cēsu koncertzālē ar no-
zīmīgu Kultūras ministrijas atbalstu. 
Programmas veidotāji plāno konferen-
ci ieskandināt ar bagātīgu koncertu, 
kurā piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas orķestris un ko-
ris Kaspara Ādamsona vadībā, kā arī 
Cēsu Pils koris, izpildot ārzemju lat-
viešu komponistu dziesmas un skaņ-
darbus. Konferencē piedalīsies Kultū-
ras ministrijas vadība un tiks aicinātas 
spilgtas Latvijas un diasporas Latvie-
šu kultūras personības. Sīkāka infor-
mācija PBLA mājas lapā. Aicinām jūs 
ieplānot savu dalību konferencē un 
pieteikties jaunumiem par konferenci: 
http://kulturaskonference.pbla.lv/.

Savukārt, PLEIF-2019 Valmierā 
plānots kā globālo latviešu domnīca, 
kurā tiks pārrunāts, kā Latvijas uzņē-
mumiem labāk komunicēt un pasniegt 
sevi pasaulē. Tiks uzrunātas Latvijas 
zīmola izveidošanas un darbaspēka pie-
saistīšanas tēmas. PBLA sadarbībā ar 
Valmieras attīstības aģentūru un Eko-
nomikas ministriju aicinās uz PLEIF 

vadošos rietumu latviešu branding and 
marketing ekspertus, lai pārrunātu, kā 
Latvija var veidot savu starptautisko 
ekonomisko tēlu. Konferences rīkošanā 
PBLA sadarbojas ar American Cham-
ber of Commerce, Red Jackets kustību 
un biedrību „Ar pasaules pieredzi Lat-
vijā“. Sīkāka informācija drīzumā tiks 
ievietota: www.ieguldilatvija.lv.

Rudenī Amerikas Latviešu apvie-
nība sadarbībā ar Kultūras ministriju 
un Latvijas vēstniecību īstenos pro-
jektu The Power of Song, kas uz vai-
rākām pazīstamām ASV universitātēm 
aizvedīs Baltiešu studiju profesora 
Gunta Šmidchena un etnomuzikologa 
un Latvijas Universitātes mācībspēka 
Valda  Muktupāvela  stāstījumu par 
dziedāšanas un Dziesmu svētku tradī-
cijām Latvijā, apvienojumā ar a capella 
grupas Latvian Voices priekšnesumu.

Īsi pirms gadu mijas, 2019. gada 
27.  -  31. decembrī, Melburnā, Aus-
trālijā notiks Austrālijas Latviešu 
36. Jaunatnes dienas.

Tuvākajā laikā PBLA pārstāvniecība 
Latvijā gaida līgumus no Kultūras mi-
nistrijas un Latviešu valodas aģentūras 
par valsts atbalsta līdzekļiem kultūrai un 
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  16.  maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviski un anglis-
ki) un ēdīsim pusdienas ALB namā. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  16.  maijā, plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies dokumentālo 
filmu Mans draugs – Jānis Streičs. Re-
žisors Jānis Streičs mīl aktierus, cilvē-
kus, mīl dzīvi un Latviju. Pēc filmas 
siltas pusdienas. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 14. maijam. Dalības maksa 
$5.
Piektdien, 17. maijā, plkst. 18.00 sa-
viesīgs vakars DV namā. Talantīgie 
jaunie latviešu mūziķi no Melburnas 
Ivars Štubis un Kārla Jaudzema vieso-

sies ar dziesmām un mūziku. Ieeja $15 
ieskaitot vakariņas. Vietas rezervēt, 
zvanot Andrim 0412601306.
Svētdien,  19.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavā.
Trešdien,  22. maijā, plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Port Elliot. 
Jūras malā ēdīsim pusdienas Flying 
Fish Café un baudīsim jūras gaisu. 
Cena par pusdienām $25 (cenā iekļauts 
galvenais ēdiens un saldais). Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 16.maijam. 
Maksa par autobusu $3.
Ceturtdien,  23.  maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviski un anglis-
ki) un ēdīsim pusdienas ALB namā. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  23.  maijā, plkst. 10.00 

ALB namā aicinām uz rīta tēju, pie 
skaisti klātiem galdiem – Biggest Mor-
ning Tea. Varēsiet nobaudīt kūkas un 
tēju, piedalīties loterijā un kūku vēr-
tēšanā par labāko kūku šajā rītā. To 
visu darīsim, lai vāktu līdzekļus Can-
cer Council. Jebkurš ir laipni aicināts 
piedalīties ar savu kūku (jāpiesakās 
iepriekš LAIMAS birojā). Visus zie-
dotos līdzekļus pārskaitīs uz Cancer 
Council kontu. Dalības maksa $5.
Sestdien,  25. maijā, plkst. 13.00 lat-
visko ēdienu tirdziņš DV namā.
Svētdien,  26.  maijā, plkst. 13.30 
Sidnejas Latviešu teātris laipni lūdz 
vēlreiz apmeklēt Kabarē de Riga 
Latviešu namā Tālava. Izcilu māksli-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1839. likvidēja Rīgas taurētāja ama-
tu, un līdz ar to vairs nenotika stundu 
skandināšana naktīs.
1839. viens no mašīnbūves un metā-
lapstrādes nozares aizsācējiem Latvijā 
Kārlis Loviss.
1929. arhitekts, mākslas maģistrs, 
profesors un Mākslas akadēmijas Ar-
hitektūras un vides mākslas katedras 
dibinātājs Voldemārs Šusts.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1888. jurists Jēkabs Grots (izsūtīts 
1941. g. 14. jūn., nošauts 1942. g. 
17. jūn.).
1896. sabiedrisks un politisks darbi-
nieks, krievu kopienas pārstāvis Dau-
gavpils pilsētas domē (1920-1922), 
visu pirmskara Latvijas Saeimu de-
putāts Meletijs Kaļistratovs. Nošauts 
1941. g. 23. jūn. Daugavpils cietuma 
pagalmā.
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1934. Latvijas Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis veica valsts apvērsu-
mu, izsludināja kara stāvokli uz se-
šiem mēnešiem un ieviesa autoritāru 
režīmu.
1944. Viens no Helsinki-86 dibinātā-
jiem Raimonds Bitenieks.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1869. pie Rīgas Latviešu biedrības 
nodibina Zinību komisiju, kura sāka 
arī muzejiskas nozīmes priekšmetu 
vākšanu, lai izveidotu Latviešu mu-
zeju – Nacionālā vēstures muzeja sā-
kums.
1877. diplomāts Jānis Seskis. Pieda-
lījies Parīzes miera konferencē, bi-
jis Latvijas sūtnis Igaunijā un PSRS. 
1941. g. izvests uz Krieviju, notiesāts 
un nošauts 1943. g. 10. jūlijā.
1904. ķīmiķis Bruno Jirgensons.
1904. žurnālists, publicists, dzejnieks 
Alberts Paegle.
1914. grāmatizdevējs, žurnālists, 
rakstnieks, fotogrāfs, kinooperators 
Hugo Skrastiņš.
1948. mediķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ilga Vēvere.
1969. latviešu žurnālists Lato Lapsa.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1894. dzejnieks Jānis Sudrabkalns (īst. 
v. Arvīds Peine).
1914. literatūras kritiķis, publicists, 
Londonas Avīzes redaktors Jānis 
Andrups.
1944. dzejnieks, atdzejotājs Uldis Bēr-
ziņš.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1889. militārs darbinieks, tautsaim-

nieks, literāts Pēteris Dardzāns.
1919. kapteinis Pauls Zolts krīt varoņa 
nāvē pie Kauguriem, iedams durkļu 
cīņā savas rotas priekšgalā. Pēc nāves 
apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.
1944. Krimas tatāri (ap 230 000) de-
portēti, pārsvarā uz Uzbekiju. Depor-
tējamiem bija dotas 30 minūtes saga-
tavoties.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1884. diplomāts, rakstnieks Jānis 
Straujāns.
1939. olimpiskais (zelta medaļa 1968.g. 
Mehiko), Eiropas un Latvijas čempi-
ons šķēpa mešanā Jānis Lūsis.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1654. dibināts Jēkaba forts Tobago 
(Hercoga Jēkaba vārdā).
1754. Kurzemes dzejniece Elīza fon 
der Reke (Elisabeth Charlotte Con-
stanzia von der Recke).
1909. gladiolu selekcionārs Viktors 
Orehovs.
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers. Viens no Austrālijas 
latviešu mākslinieku grupas Zilā Ota 
dibinātājiem.
1924. Rīgā dibināta studenšu korporā-
cija Dzintra.
1924. tulkotāja Maija Silmale.
1959. komponiste, mūzikoloģe un pia-
niste Ilona Breģe.  ■

izglītībai šajā darbības gadā, un esam ga-
tavi atbildīgi administrēt valsts piešķir-
tos līdzekļus, sadalot tos kultūras pasā-

kumu un skolu atbalstam ASV, Kanādā, 
Austrālijā, Dienvidamerikā un Krievijā. 
(Eiropas Latviešu apvienība tradicionā-
li rūpējas par valsts līdzekļu iedalījumu 
Eiropas skolām un pasākumiem.) PBLA 
cer uz labu sadarbību ar savām biedru 

organizācijām un uz sabiedrības atbalstu 
PBLA turpmākajai darbībai 2019. gadā 
un arī tālākajā nākotnē.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors

Rīgā, 2019. gada 9. aprīlī

PBLA spraigs un darbīgs gads
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. maijā.
€1 = 1,61620 AUD
€1 = 0,86723 GBP

€1 = 1,70560 NZD
€1 = 1,12260 USD

nieku priekšnesumi, ievērojama deju 
kapella, dziesmas, dejas. Varēs iegā-
dāties atspirdzinājumus un uzkodas. 
Bārs atvērts no plkst.12.30. Biļetes 
pasūtināmas pie Rudītes Bērziņas – 
0411068486. Vietu skaits ierobežots. 
Vēlami 1920.-30. gadu tērpi, vai tērpu 
iezīmes.
Ceturtdien,  30.  maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviski un anglis-
ki) un ēdīsim pusdienas ALB namā. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  30.  maijā, ALB namā 
visi ir laipni aicināti noklausīties pa-
mācības kā pasaudzēt sevi no ievaino-
jumiem kad palīdzam citiem un kā var 
izvarīties no krišanas – Manual Hand-
ling & Prevention of Falls. Sekos siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 28.maijam.
Sestdien,  1.  jūn., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Daina Bērzi-
ņa demonstrēs kā ātri un garšīgi uzcept 
cīsiņus mīklā ar divu veidu mīklām un 
dažādiem pildījumiem. Dalības maksa 
$5. Visi laipni aicināti.
Svētdien,  2.  jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 19. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 5. svētdiena, dievkalpo-
jums.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 11.00 Lieldie-
nu laika 7. svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 19. maijā, plkst. 12.00 – arī 
šogad Brisbanes Latviešu Biedrība 
piedalīsies Skandināvu festivālā sest-
dien, 8.septembrī. Ja vēlies piedalīties 
un palīdzēt, nāc uz Latviešu namu uz-
zināt vairāk informāciju. Līdzi ņemt 
groziņu.
Sestdien, 25. maijā, plkst. 12.00 Rum-
my, zolītes un latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
Svētdien,  26.  maijā, plkst. 12.00 – 
14.00 Pienene atkal sanāk kopā! Maija 
nodarbībā runāsim par Latvijas dabu, 
augiem un kokiem. Jaunāko bērnu 
grupiņa darbosies atsevišķi no vecā-
kiem bērniem, un tad sanāksim kopā, 
lai apdrukas tehnikā sev izgatavotu 
grāmatu/iepirkšanās maisu. Vēlams 
paņemt līdzi vecākas drēbes vai krek-
lu ko pārvilkt pāri apģērbam. Dalības 
maksa $10 no ģimenes, lai nosegtu 
mācību materiālu izmaksas.
Sestdien,  1.  jūn., plkst. 16.00 Danču 
vakars Latviešu namā. Ieeja $5.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 18. maijā, plkst. 17.00 Sidne-
jas Latviešu teātris laipni lūdz apmek-
lēt Kabarē de Riga Latviešu  namā. 
Izcilu mākslinieku priekšnesumi, ievē-
rojama deju kapella, dziesmas, dejas. 
Atspirdzinājumus un uzkodas varēs 
iegādāties uz vietas. Biļetes pasūtinā-
mas pie Pētera Saulīša – 0419914491. 
Vietu skaits ierobežots. Vēlami 1920.-
30. gadu tērpi, vai tērpu iezīmes.
Svētdien, 19. maijā, plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu teātris laipni lūdz ap-
meklēt Kabarē de Riga Latviešu cie-
mā. Izcilu mākslinieku priekšnesumi, 
ievērojama deju kapella, dziesmas, 
dejas. Atspirdzinājumus un uzko-
das varēs iegādāties uz vietas. Biļe-
tes pasūtināmas pie Pētera Saulīša – 
0419914491. Vietu skaits ierobežots. 
Vēlami 1920.-30. gadu tērpi, vai tērpu 
iezīmes.
Sestdien, 25. maijā, plkst. 10.00 Lat-
viešu daiļamatnieku apvienības Aus-
trālijā darbnīcas Latviešu namā.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Lat-
viešu daiļamatnieku apvienības Aus-
trālijā darbnīcas Latviešu namā.
Piektdien,  31.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  1.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 19. maijā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

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

Sidnejā
Sestdien, 18. maijā, plkst. 13.00 Spor-
ta kopas SPARS galda tenisa sacīkstes 
Latviešu namā.
Sestdien, 1. jūn., plkst. 12.00 pusdie-
nas un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 14.00 Sidnejas 
Latviešu teātris laipni lūdz apmeklēt 
Kabarē de Riga Latviešu namā. Izcilu 
mākslinieku priekšnesumi, ievēroja-
ma deju kapella, dziesmas, dejas. At-
spirdzinājumus un uzkodas varēs iegā-
dāties uz vietas. Biļetes pasūtināmas 
Latviešu nama veikalā – 97448500. 
Vietu skaits ierobežots. Vēlami 1920.-
30. gadu tērpi, vai tērpu iezīmes.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 10.00 Debes-
braukšanas dienas dievkalpojums ar 

Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 19. maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums – 4. svētdiena pēc Lieldie-
nām.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums – 5. svētdiena pēc Lieldie-
nām.
Svētdien,  2.  jūn., plkst. 9.30 Debes-
braukšanas dienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Vācijā
Svētdien,  26.  maijā, dievkalpojums 
LCM, Salzmannstr. 152, 48159 Müns-
ter. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. Pa-
ralēli dievkalpojumam būs svētdienas 
skoliņa. Pēc dievkalpojuma būs iespēja 
kopā parunāties pie kafijas un līdzat-
nestajiem našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Piektdien, 17. maijā, plkst. 19.00 Tal-
linas ielas kvartāla kultūrtelpa Tu jau 
zini kur uzņem apgriezienus un aici-
na uz kārtējo festivāla Sansusī mini 
versiju Rīgā. Būs kamermūzika, būs 
performance, kautiņš ar dzejnieku iz-
nācienu un 20 min. diskotēka.
Sestdien,  18. maijā, plkst. 18.00 Ēr-
maņu muižā Alūksnes novads, Malie-
nas pagasts, LV-4359, Ērmaņu muižas 
sezonas atklāšana 2019 FOLIJAS – 
Baroka mūzikas pērlītes. Folija ir 
renesanses un baroka Eiropas profe-
sionālo mūziķu brīvas muzicēšanas 
variāciju forma ar vēsturiski atbilsto-
šiem instrumentiem.
Sestdien,  18.  maijā, visā Latvijā 
Muzeju nakts. Programma: http://
muzeju-nakts.lv/lv/programma/
Piektdien,  24.  maijā, Latvijas Na-
cionālajā operā notiks sezonas pēdē-
jā pirmizrāde – franču komponista 
Fransisa Pulenka Karmelīšu dialogi, 
pirmais šī meistardarba iestudējums 
Latvijā. 
Svētdien,  26. maijā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums (bez kafijas galda) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 26. maijā, Lielajā ģildē Rī-
gas festivālu atklās Jeruzalemes sim-
foniskais orķestris, kas Latvijā vieso-
sies pirmo reizi. Diriģenta Andresa 
Mustonena vadībā skanēs Fēliksa 
Mendelszona uvertīra Sapnis vasaras 
naktī, Ludviga van Bēthovena Tre-
šais koncerts klavierēm ar orķestri un 
Johannesa Brāmsa Ceturtā simfonija. 
Solists – Telavivā dzimušais, jaunais 
talantīgais pianists Toms Borovs.  ■
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