
Vai Dr. Pauls Jure-
vičs pieder vakardienai, 
šodienai vai rītdienai? Ja 
par viņu runājam šodien, 
tad noteikti ne pagātnei, 
jo viņa vēstījums pirms 

50 gadiem tagad mums ir ļoti aktuāls. 
Ja redzam, ka neesam sasnieguši viņa 
domas kvalitāti (piemēram, dziļumu, 
konsekvenci mūsu piederības Eiropai 
jautājumā), tad jāsaka, ka viņš ir arī 
mūsu rītdiena.

Mēs dzīvojam globalizācijas 
laikmetā. Tas nozīmē globalizētu sa-
skarsmi, visu mijiedarbību ar visiem 
un visu. Bet mijiedarbība diemžēl 
nenozīmē tikai kultūrbagātināšanos, 
ērtas un ātras komunikācijas iespēju 
u.tml. Nebūsim naivi un nedzīvosim 

ilūzijās, – ne katra mijiedarbība ir 
miermīlīga.

Pasaulē ir vairākas civilizācijas, 
un tās ir gana atšķirīgas. Nedomāsim, 
ka eiropeiskā ir vienīgā un tāpēc uni-
versālā. Nē, pasaulē pastāv vairākas 
(pētnieki runā par vismaz 8 – 9) civili-
zācijas. Katrai ir savs vērtību kopums, 
kas to dara par relatīvi noslēgtu mega-
organismu. Šie organismi dabiski savā 
starpā konkurē par resursiem, ietekmi, 
izplatību, un tāpēc diemžēl arī to sa-
dursme ir neizbēgama, kā zināms no 
Arnolda Toinbija un Semjuela Han-
tingtona darbiem.

Mēs piederam pie Rietumu civili-
zācijas, tās vērtību komplekss ir vei-
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„Dr. Pauls Jurevičs un latviešu tautas misija“
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Jauns prezidents
Saeima Valsts prezidenta amatā ievēl Egilu Levitu

Saeima trešdien, 29.maijā, Valsts 
prezidenta amatā ievēlēja Egilu Levi-
tu. Atklātā balsošanā, balsojot ar vē-
lēšanu zīmēm, pirmajā vēlēšanu kārtā 
E. Levita kandidatūru atbalstīja 61, bet 
pret bija 32 deputāti.

Saskaņā ar Satversmi Valsts pre-
zidents ir ievēlēts ar ne mazāk kā 51 
balss vairākumu.

E. Levits līdz šim bija Eiropas Savie-
nības tiesas tiesnesis, kā arī starptautis-

kās publisko tiesību asociācijas Societas 
iuris Publici Europaei valdes loceklis.

Savulaik E. Levits bijis arī 5. Saei-
mas deputāts, tieslietu ministrs un Mi-
nistru prezidenta biedrs Valda Birkava 
valdībā, kā arī Latvijas vēstnieks Vā-
cijā, Austrijā, Ungārijā un Šveicē. Jau-
nievēlētais Valsts prezidents bijis arī 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis.

Tāpat E. Levits vadījis Valsts prezi-
denta Konstitucionālo tiesību komisiju, 

kā arī bijis Latvijas Neatkarības atjauno-
šanas deklarācijas koncepcijas autors un 
Satversmes preambulas jeb ievada autors.

E. Levits absolvējis Hamburgas 
Universitātes Juridisko fakultāti un 
Sociālo zinātņu un filozofijas fakultā-
tes Politisko zinātņu nodaļu.

Valsts prezidenta amatam bija iz-
virzīti trīs kandidāti: Egils Levits, Ju-
ris Jansons un Didzis Šmits.

Saeimas Preses dienests

Egils Levits preses konferencē pēc ievēlēšanas prezidenta amatā.
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riņš, Dace Melbārde, Jānis Skutelis, 
Raimonds Graube, Jānis Domburs, 
Zane Peneze, Jānis Bergs, u.c.

Nometne notiks no 26. jūlija līdz 
2. augustam atpūtas bāzē Virogna. 
Aicināti pieteikties gan ārzemēs, gan 
Latvijā dzīvojošie latviešu jaunieši 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, rakstot 
uz info@2x2pasaule.lv vai, aizpildot 
anketu 2x2pasaule.lv. Dalībniekiem 
pastāv iespēja iegūt stipendiju. Pašlaik 
jau pieteikušies latviešu jaunieši no 
ASV, Anglijas, Vācijas, Šveices, Beļģi-
jas, Brazīlijas, Zviedrijas un Latvijas.

Dārta Apsīte
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Latgales 2x2 – „Atspulgi“
Latviešu jaunieši no visas pasaules šovasar pulcēsies Latgalē

Labības lauki jau lēnām sāks no-
briest, kad Daugavpils novada glez-
nainā Vīragnas ezera krastā, pulcēsies 
latviešu jaunieši no visas pasaules, lai 
kopīgi diskutētu par aktuālām sabied-
riski politiskām tēmām, radītu jaunas 
idejas kultūrā, biznesā, politikā, attīs-
tītu kritisko domāšanu, kaltu rotas un 
iepazītos ar Latgales vēsturi.

I. Ziedonis ir teicis, ka pie cilvēka 
neved neviens tilts, pie cilvēkiem var 
aiziet tikai pa atspulgiem. Tāpēc arī mēs 
šajā vasarā spoguļosimies Latgales 2x2 
semināra tēmā ATSPULGI. Mēdz teikt, 
ka Latgalē redz uzlecam un norietam di-
vas saules – vienu debesu pamalē, otru 
ezeru atspulgā. 2x2 ir vieta, kur vairojas 
darītgriba un rodas jaunas idejas.

Latgales 2x2 semināra programma 
būs piesātināta ar aktīvām un radošām 
lekcijām, debatēm un radošo darbu, ko 
vadīs dažādu nozaru profesionāļi.

Katru dienu dalībnieki gūs zināša-
nas ievirzēs un projektos. Pirmo die-
nas daļu tie pavadīs kādā sevis izvēlētā 
ievirzē – Pašizziņa, Kā domāt kritiski 
un saglabāt draugus, Latvijas sabied-
rība šodien un rīt, Mūsdienu latviešu 
valoda, Vasals Latgolā jeb Dzīvā Lat-
gale, Vēsture Latgales acīm. Savukārt 
dienas otrā daļa tiks pavadīta kādā no 
izvēlētajiem projektiem – Rotkalšana, 
Aktīvā atpūta Latgales dabā, Mūsdie-
nu Latvijas virtuve, Teātris, Amatnie-
cības projekts, Žurnālistika, Animāci-
ja, kā arī Latgales folklora.

Dalībniekiem būs iespēja iepazīt 
Latgales kultūrvēsturi postfolkloras 
grupas Rikši dalībnieka Ērika Zepa 
un grupas Dabasu Durovys mūziķa 
un sabiedriskā darbinieka Arņa Slo-
božaņina vadībā. Migrācijas un integ-
rācijas jautājumus diskutēsim kopā ar 
pētnieci Agnesi Lāci.

Gatavosim kopā ar šefpavāru Māri 
Jansonu, rotas kalsim ar Vitautu 
Straupi. Kopā ar Daini Mjartānu ie-
pazīsim Latgales uzņēmīgākos ļaudis.

Vakaros jauniešiem pašiem būs 
iespēja parādīt savus talantus, iepazīt 
citus jauniešus, diskutēt par Latvi-
jai svarīgiem jautājumiem, izdziedāt 
un izdejot latviešu dziesmas un de-
jas. Viena diena tiks atvēlēta Latga-
les iepazīšanai, kuras laikā dosimies 
izbraukumā, lai apskatītu skaistākās 
vietas, kultūrvēstures objektus un tik-
tos ar vietējiem uzņēmējiem un citiem 
iedvesmojošiem cilvēkiem.

2x2 nometne tika izveidota pagā-
jušā gadsimta sešdesmitajos gados, 
un toreiz pulcēja trimdas latviešus 
Ziemeļamerikā. Mērķis bija stiprināt 
latvietību to jauniešu vidū, kuri dzi-
muši un auguši ārpus Latvijas. Kopš 
2015. gada vasaras 2x2 notiek arī Lat-
vijā, turpinot piecdesmit gadu garumā 
iedibināto tradīciju, apvienojot Latvijā 
un ārpus Latvijas dzimušos latviešu 
jauniešus. Kā vieslektori un ieviržu 
vadītāji 2x2 nometnēs ir piedalījušās 
sabiedrībā pazīstamas personas Vai-
ra Vīķe-Freiberga, Krišjānis Ka-
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BALTIEŠU AIZVESTO PIEMIŅAS ATCERE MELBURNĀ
svētdien, 2019. gada 16. jūnijā plkst. 14:30

LIETUVIEŠU namā, 44 Errol Street, North Melbourne.

Lietuviešu biedrība aicina latviešu, igauņu un  lietuviešu saimes
vienoties kopīgā baltiešu 14. jūnija deportāciju atcerē.

Piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republiku goda konsuli Melburnā.
Goda uzruna: Vincs Taškūnas, Galvenais padomdevējs Tasmānijas 

premjērvietniekam, Džeremijam Roklifam.

Priekšnesumi: Latviešu kori Daina un Veseris,
lietuviešu koris Dainos Samburis, un Džilongas vīru ansamblis.

Ieeja bez maksas.

Visi aicināti pēc sarīkojuma pakavēties kopīgā launagā.

Rīko Austrālijas Lietuviešu biedrība sadarbībā ar MLOA un Igauņu biedrību Melburnā.
Tuvāka informācija: Anita Andersone, MLOA priekšsēde – tālr. 0411 263 973

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Saeima nupat ievēlēja 

jaunu Latvijas Valsts prezi-
dentu. Tāpat kā prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, jau-
nievēlētais prezidents Egils 
Levits ir pavadījis zīmīgu 

savas dzīves daļu ārpus Latvijas. Patreizē-
jais ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir 
pat dzimis ārpus Latvijas. Tas viss uzsver, 
cik svarīga trimda (jeb diaspora) ir bijusi 
Latvijai. Ja starp abiem pasaules kariem, 
ap 300 000 latviešu dzīvoja ārpus Latvi-
jas, tad tagad varētu būt pat līdz 500 000.

Ir modē runāt par „Latviju ārpus 
Latvijas“, jo latviešu dzīve trimdā bija 
ļoti organizēta un aktīva. Trimdai lē-
nām pārtopot par diasporu, organizā-
cijas izbeidz savu darbu un arī cilvēki 
aiziet mūžībā, abos gadījumos atstājot 
aiz sevis kultūrvēsturiskas vērtības

Latvijas valstij ir augoša interese 
par šīm Latvijā ārpus Latvijas radīta-
jām kultūrvēsturiskām vērtībām – sā-
kot no organizāciju arhīviem līdz indi-
vīdu grāmatu un žurnālu krājumiem.

Trešdien, 5. jūnijā notika Saeimas 
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisijas sēde, kurā pieda-
lījās atbildīgo ministriju, diasporas or-
ganizāciju, arhīvu un muzeju pārstāvji.

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs 
Judins pēc sēdes uzsvēra, ka diasporas 
kultūrvēsturiskais mantojums ir bū-
tisks latvietības saglabāšanai. Nāka-
majām paaudzēm ir jāzina savas valsts 
vēsture, un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšana ir viens no priekšno-
teikumiem, lai šīs zināšanas uzturētu.

Šis mantojums atrod ceļu uz da-
žādām vietām Latvijā – uz arhīviem, 
muzejiem, bibliotēkām. Dažreiz sa-
ņēmējs ir loģisks, un dažreiz nesa-
protams (piemēram, kāpēc karavīra 
formas tērps no Austrālijas atrodas 
Rakstniecības un mūzikas muzejā).

Protams, viens un tas pats priekš-
mets varētu būt interesants dažādām 
iestādēm Latvijā. Piemēram, Austrāli-
jā dzīvojoša bijušā leģionāra Latviešu 
leģiona karavīra grāmatiņa. Arhīvam 
interesē visi dokumenti, arī šis. Latvi-
jas Okupācijas muzejam tas interesē, jo 
ir liecība par pretlikumīgo iesaukšanu 
okupācijas karaspēkā. Kara muzejam tas 
varētu interesēt, jo ir par karu. Vēstures 
muzejam – vēstures liecība. Un tā tālāk.

Svarīgāk būtu, ne ka viss aiziet uz 
vienu vietu Latvijā, bet lai ir uzstādīts 
katalogs – datu bāze, kura informē par 
to, kur šādi priekšmeti atrodas. Tādas 
atsevišķas datu bāzes patlaban veidojas, 
bet ir vajadzīga centralizēta datu bāze.

Arī viss nav jāsūta uz Latviju. Di-
asporas centriem ir jāpatur sava vēstu-
riskā atmiņa.

Katrā ziņā, ir pamatotas cerības uz 
Latvijas valsts atbalstu trimdas kultūr-
vēsturisko priekšmetu saglabāšanai.

GN

Būsim atbalsts kopīgajā darbā
PBLA apsveikums Egilam Levitam 

2019. gada 31. maijā
Viņa Ekselencei Egilam Levita kungam,
Jaunievēlētajam Latvijas Valsts prezidentam
Pils laukumā 3 
Rīgā, LV-1050, Latvijā

Augsti godātais Levita kungs!
Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes vārdā un arī personīgi apsvei-
cam Jūs ar ievēlēšanu Latvijas Valsts prezidenta amatā!
Kā Jūs zināt, PBLA ir sabiedriska organizācija, kas vieno pasaules latviešu 
centrālās organizācijas ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā, Eiropas 
valstīs, kā arī Krievijā. PBLA ir vairāk nekā 60 gadus strādājusi Latvijas 
Republikas neatkarības, valstiskuma un interešu aizstāvībā dažādās pa-
saules zemēs, kā arī caur savām dalīborganizācijām uzturējusi latvisko 
kultūru un  izglītības  sistēmu  trimdā,  tagad diasporā. Mēs  rūpējamies 
par Latvijas valsts drošību un ekonomisko attīstību.
Esam pārliecināti, ka PBLA vērtības sakrīt ar Jūsu sirdī lolotajām vērtī-
bām un rūpēm par Latvijas valsti un tās attīstību nākamajās paaudzēs. 
PBLA valdes vārdā vēlos uzsvērt, ka mēs bijām, esam un būsim Jūsu kā 
Valsts prezidenta atbalsts kopīgajā darbā Latvijas valsts labā!
Novēlam  Jums būt  visas  Latvijas  prezidentam un  vienmēr  turēt  godā 
latviešu tautas un valsts intereses! Saules mūžu Latvijai!
Patiesā cieņā,

  

 
Kristīne Saulīte,         Pēteris Blumbergs, 
PBLA priekšsēde        PBLA vicepriekšsēdis 
          ALA valdes priekšsēdis

PBLA pārstāvniecība Latvijā
Lāčplēša ielā 29 – 5, Rīga, LV 1011; tālr. 6728 – 2980 

pbla-latvija@pbla.lv; www.pbla.lv
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Saka, ka smiek-
li, labsajūta un pilnīga 
iedziļināšanās kādā 
izklaidē ir vislabākā 
recepte veselīgai dzī-
vei – garīgai un fizis-
kai. Ja nu tā ir, tad tie 

adelaidieši, kuriem laimējās iegādā-
ties biļetes uz izrādi Kabarē de Rīga 
26. maijā, Tālavas mazajā zālē, Ade-
laidē saņēma krietnu poti pret visādām 
ziemas gripām un slimībām.

Uzvedums bija tik saistošs! Tas pil-
nīgi ievilka skatītājus citā pasaulē. Uz-
burtā pasaule bija Rīga, 20.gs. divdes-
mitajos/trīsdesmitajos gados, veidota 
pēc Aleksandra Bāra atmiņu grāma-
tas Mani skaistie gadi Latvijā, kuru re-
žisors un producents Jānis Čečiņš bija 
lieliski izmantojis skicēs un epizodēs 
par laikmetīgiem notikumiem.

Apbrīnojami, kā mazo telpu, ar 
dažām iezīmīgām dekorācijām varēja 
pārvērst par kafejnīcu, kurā apgrozī-
jās šikas Rīgas dāmas (Lija Veikina, 
Linda Ozere), kur uzstājās Brāļi laivi-
nieki (Pēteris Saulītis un Ojārs Gres-
te), kur dejoja lambetvoku un iereibusī 
operdziedātāja (Sandra Birze) regu-
lēja satiksmi. Un kā Rīgas tēls varētu 
atpalikt no Aleksandra Čaka, kurš to, 
tik karsti mīlējot, apdzejoja? Pavīdēja 
dzejnieka gars, kad Linda Ozere dek-
lamēja Miglā asaro logs. Šauro skatu-
vīti, kur notika spēle, paplašināja uz 

ekrāna rādītās fotogrāfijas no tā laika 
Rīgas, tā radot dziļumu skatuvei un 
fonu katrai epizodei.

Izrādes balsts bija Kabarē de Rīga 
orķestris (Viktorija Mačēna – klavie-
res/akordeons, Andrejs Mačēns – ģi-
tāra; Andris Kariks – vijole) Vikto-
rijas Mačēnas vadībā. Dzirdot vecos 
šlāgerus, tā laika amerikāņu un angļu 
kino popularizētās dziesmas un kop-
dziesmas, tika veicināta jautrība un 
omulība. Uzveduma beigās, kurās at-
tēloja jaungada sagaidīšanu, skatītāji – 
veci un jauni, – bija tā iesiluši, ka pat 
uzdrošinājās kāpt uz krēsliem un pilnā 
jaudā dziedāt līdzi Meldermeitiņu. Uz-
vedums veicās ar savu daudzveidību, 
un jāapsveic visus aktierus, kuri ne 
vien tēloja, bet arī dziedāja un dejoja. 
Jāuzslavē Viktoriju par viņas veiklo 
klavierspēli.

Adelaides izrādi kuplināja čellists 
Jānis Laurs, kurš, Sandras Birzes 
pavadījumā, spēlēja smeldzīgo Emīla 
Dārziņa Melanholisko valsi, un krievu 
romantisko komponistu darbus. Laura 
sniegums uzvedumam pienesa saturu 
un dziļumu.

Aktieri bija labi saspēlējušies; viss 
ritēja raiti, un interesanto tekstu publi-
ka varēja labi sadzirdēt. Epizožu secī-
ba likās labi sakārtota un skāra tā lai-
ka iezīmīgākās lietas: modes, gaumi, 
cilvēku izklaides – azarta spēles un 
hipodromu un pat tēmas, par kurām 
parasti nerunā skaļi, bet par kurām 
visi zina, t.i., naktstauriņiem un madā-
mu Gustiņu. Kostīmi un grims precī-
zi atspoguļoja laikmetu. Pie visa bija 
piestrādāts ar profesionālu aci. Publi-
ka skaļi rēca, kad uz skatuves uznāca 
Ojārs Greste, īpaši labi attēlojot Alfrē-
da Vintera tipu, Štedi redi – gariem 
matiem, pārspīlētiem platiem žaketes 
pleciem, šaurām biksēm un biezām 
kurpju zolēm.

Cepuri nost visam ansamblim! 
Paldies par skaisto dāvanu, ko jūs at-
vedāt uz Adelaidi! Tagad, ansamblis 
dodas mēneša garā turnejā uz Latviju, 
apciemojot mazpilsētas visos novados. 
Lai veicas!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

* O! La! La! Vai cik šiki!

„Kabarē de Rīga“ 
Oh! la! la! C’est très chic!*

No kreisās: Andris Kariks, Viktorija Mačēna, Andrejs Mačēns, Sandra Birze, 
Jānis Laurs.
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„Kabarē de Rīga“ ansamblis Adelaidē. No kreisās: Andris Kariks, Pēteris Saulītis, Linda Ozere, Andrejs Mačēna, Ojārs 
Greste, Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Sandra Birze, Viktorija Mačēna, Roberts Birze, Ilze Nāgela, Jānis Laurs.
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No kreisās: Linda Ozere, Lija Veikina.
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kur tev radusies tā 
māksla, bet varbūt 
tā jau tev sen, tikai 
tu mums to liedzi 
baudīt? Mākslinie-
ka noslēpums. Tas 
mums neko daudz 
neimponē, bet gar-
šo tā kā no citas 
pasaules.

Tad mūsu teh-
noloģijas speciā-
lists Vucēnu Jānis 
laikam kaut kur 
piespieda kādu 
pogu, un uz ekrā-
na parādījās Rīgas 
tirgus skats ar tir-
gus mammām un 
visādām precēm, 
kādas vien Rīgas 
tirgū var nopirkt. 
Filma par Rīgas 
lielo tirgu bija tie-
šām interesanta un 
tur varējām daudz 
ko mācīties, kā 
piemēram, pareizi 
sagatavot zivi, kā 
tirgus ir mainījies 
no tā, kāds tas bija 
okupācijas laikā 
un kā dažādas pre-
ces vispār tiek tir-
gū, un ko un kā to 
drīkst vai nedrīkst 
rādīt un pārdot. 
Agrāk cilvēki pat 
neesot smaidījuši, 
bet tagad viens otrs tomēr iedrošinās 
uzsmaidīt, nē, tikai uzsmaidīt, bet 
tagad uzdrīkstas pat uzdziedāt, kas 
iekairina arī citus šajā korī piebiedro-
ties. Esmu tur bijis vairākas reizes, bet 
neko tādu nebiju neredzējis, ne par to 
pat domājis. Paldies Tev, Jāni, par inte-
resanto un informatīvo filmu. Un tā arī 

diemžēl pēc tik jauki pavadītas pēc-
pusdienas pienāca laiks šķirties, un 
cerams nebūs ilgi jāgaida uz nākošo 
tikšanos nu jau tai pašā vietiņā – Jāņu 
sarīkojumā!

Paldies par skaisto pēcpusdienu!
Jānis Purvinskis

Laikrakstam „Latvietis“

Laikam Pertā pa-
mazām grib ieslīdēt zie-
ma. Vajadzētu jau būt 
lietainam rudenim, bet 
laiks ir tāds, kā skaistā 
pavasarī. Diena saulai-
na un silta, bet nakts jau 
auksta. Nu un tā jau bijis 

pāris nedēļas. Skaisti! Labāk nevar vē-
lēties.

Lai mūsu dzīvi padarītu vēl skais-
tāku, Pertas vanadzes nolēma mūs vēl 
pabarot, lai mājās nav jāpaliek un pus-
dienas nav pašiem jāvāra.

Tā nu visas lielās darīšanas, kuras 
notiek šai gada daļā: atceres, parādes, 
ko Austrālijā rīko un svin ANZAC 
dienā, kura bija tikai pirms mēneša, 
biju priecīgs atnākt uz mūsu Centru, 
pabūt ar draugiem, pašu latviešu sai-
mē. Šodien bija salasījušies arī vairāk 
jauniešu. Pat tādi, kuri nav tik ilgi 
redzēti, ka es nemaz nepazinu un es 
nokaunējies dabūju prasīt vārdu. Iz-
rādījās, ka mēs reiz bijām kaimiņi. 
Tā tas laiks aizskrien, un paziņas pa-
liek par svešiniekiem. Nu tiešām bija 
prieks redzēt vairākus sen neredzētus 
cilvēkus. Būtu jau labi, ja tas atkārto-
tos vēl kādreiz tuvākā nākotnē. Mēs 
visi būsim priecīgi jūs atkal redzēt 
mūsu vidū.

Šīs dienas, 26. maija, programma 
jau labi apmēram parastā – vispirms 
ēdīsim, tikai nezinām, kādu pārsteigu-
mu mūsu vanadzes liks mums galdā, 
šoreiz. Viktors, atverot bāru, jau bija 
gādājis par slāpju dzesināšanu – gan ar 
vīnu, gan ar alu vai pat vēl kaut ko stip-
rāku. Paldies tev, Viktor! Nu un tad jau 
droši vien būs arī kafijas galds ar tēju, 
kafiju, kūkām un citiem gardumiem.

Tā bez nekādas lielas gaidīšanas 
uz galdiem mūsu priekšā sāka rasties 
garšīgi smaržojošas pusdienas. Mūsu 
vanadzes jau ļoti labi zina, kas mums 
garšo, un šodien bija sagatavojušas 
brangas pusdienas. Diemžēl neesmu 
pavārs, bet kad nācu pagalmā, tur jau 
priekšā bija Ilmārs, iedarbinājis ce-
peškrāsnis, un gaļiņa jau smaržoja un 
cepās. Teikšu gan tik daudz, ka kad tā 
nāca uz mana šķīvja, nu garšoja itin 
labi un ar skābiem kāpostiem un cep-
tiem kartupeļiem; taču viss, kas piede-
ras pie īsta latviska ēdiena. Saprotams, 
ka tāds ēdiens bez alus vai vīna glāzī-
tes jau tīri neiet. Par to Viktors jau bija 
arī gādājis.

Kad vanadzes bija mūs pabaroju-
šas, un mēs bijām jau arī kafiju, tēju 
padzēruši, kūkas un smalkmaizītes 
nogaršojuši. Šeit ir tomēr vēl jāmin 
slavenās Jūlija kūkas. Bija droši vien 
visu nakti smagi strādājis un cepis, lai 
mums nu būtu baudāms viņa mākslas 
darbs. Vajadzēja jums redzēt to kūku, 
redzēt jau var, bet pagaršot, nu taču 
varēju meli norīt. Paldies Tev, Jūlij, 

Pertas vanadzes atkal mūs baro
Programma jau labi apmēram parastā
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Tā nu mēs visi tur arī bijām.
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Šī gada 13.-16. jūnijā Dublinā no-
tiekošie Otrie Eiropas Latviešu kultū-
ras svētki, ELKS II, pulcēs rekordlielu 
dalībnieku skaitu – 46 mākslinieciskās 
kopas no 18 dažādām Eiropas valstīm. 
ELKS II patroni ir Latvijas Valsts pre-
zidente (1999-2007) Vaira Vīķe-Frei-
berga un Eiropas Savienības Tiesas 
tiesnesis, 2018. gada Eiropas cilvēks 
Latvijā Egils Levits. Svētkus ar savu 
klātbūtni pagodinās arī Latvijas kultū-
ras ministre Dace Melbārde un Dub-
linas pilsētas mērs.

Pirmie šādi ārpus Latvijas plaša 
mēroga svētki jeb ELKS I, norisinājās 

Briselē pirms 4 gadiem, kas tika vei-
doti, pateicoties ciešai sadarbībai starp 
Eiropas Latviešu apvienību (ELA) un 
Latviešu biedrību Beļģijā, kā arī ci-
tiem partneriem.

Daudzi dalībnieki svētkos piedalī-
sies atkārtoti, jo Briselē piedzīvotais ir 
radījis motivāciju turpināt latviešu kul-
tūras dzīvi savās mītnes zemēs, aktīvi 
piedaloties Latvijā un Eiropas valstīs 
notiekošajos latviešu diasporas pasā-
kumos. Viena no ELKS I virsdiriģen-
tēm, līdzorganizatorēm un Latviešu 

Maiņas draudzes un sabiedrības garīgā aprūpē
Melburnas latviešu evanģēliski luteriskā draudze

Pēc astoņu gadu kal-
pošanu Melburnas lat-
viešu ev. lut.draudzei un 
Melburnas latviešu sa-
biedrībai mūsu mācītājs 
Dainis Markovskis ie-
sniedza draudzes valdei 
lūgumu viņu atbrīvot no 

mācītāja amata, sākot ar 2019. gada 
24. jūniju.

Mācītājs Dainis pēc draudzes val-
des aicinājuma sāka kalpot Melburnas 
draudzē 2011. gada aprīlī.

Mācītājs ir aktīvi darbojies sabied-
rības organizācijās. Pasniedzis MLB 
Daugavas skolā ticības mācības stun-
das, gādājis par garīgo aprūpi Tērvetes 
bērnu nometnē, noturējis Ciema baz-

nīciņā dievkalpojumus, gādājis Ciema 
ļaudīm garīgo aprūpi, apciemojis slim-
niekus slimnīcās un mājās, noturējis 
lūgšanas skolu un sabiedrības svētku 
sarīkojumos un aktīvi piedalījies DV 
Melburnas nodaļas saietos.

Mācītājs nekad nav atteicis aicinā-
jumus noturēt dievkalpojumus, kā arī 
citus ticības pakalpojumus latviešu sa-
biedrībām ārpus Melburnas.

Melburnas Latviešu ev. lut. drau-
dzes un Melburnas latviešu sabiedrības 
vārdā izsaku lielu paldies mācītājam 
Dainim Markovskim par padarīto un 
paveikto darbu, strādājot ticības laukā.

Valde piedāvā draudzei, kā arī sa-
biedrībai atvadīties no mācītāja Daiņa 
23. jūnijā baznīcas zālē pēc dievkal-

pojuma. Lūdzu paņe-
miet līdzi groziņu.

Piezīme: Lūdzu ņe-
miet vērā, ka dievkal-
pojumu kalendārs, kas 
uzrādīts Draudzes Vēs-
tīs Nr.22 tiks mainīts, 
sākot ar 1. jūliju.

Tuvāku informāciju par 
dievkalpojumiem meklējiet: laikrakstā 
Latvietis, sarīkojumi, draudzes 
ziņas un ziņojumi, MLOA un LAAJ 
kalendāros, radio 3ZZZ raidījumos 
un Draudzes mājas lapā – www.
melburnaslatviesudraudze.org.au

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks

Laikrakstam „Latvietis“

Štrunts par bitēm, ka tik medus...
Jancis raksta par kaut ko citu

Neuztraucieties, lū-
dzu, neuztraucieties! 
Nerunāšu ne par bitēm, 
ne par medu. Man ti-
kai izskatījās, ka tāds 
virsrakstiņš smuki sēž, 
un tāpēc to atstāju – lai 

sēž. Ne jau, ka bitēm, vai arī medum 
būtu kāda vaina. Bet es esmu dzirdē-
jis, ka bites pašas nobeidzoties, tiklīdz 
kādam cilvēkam iekožot. Es, diemžēl, 
esmu tik daudz cilvēkiem kodis vai ie-
kodis, ka man jau gandrīz vai vajadzē-
tu klauvēt pie Fokneras* vārtiem. Tā-
pēc, ja nerakstīšu par bitēm, tad varbūt 
vēl varu kādu laiku citiem kost. Ne 
jau, ka man tā košana būtu tik svarīga, 
bet kaut kā taču laiks ir jāpiepilda...

Bet atpakaļ pie lietas... Jā, kas tad 
bija tā lieta... Ak, jā, bites un medus...

Liekas, ka man ir kaut kas sagājis 
putrā (galvā, ne vēderā). Kā var likt bi-
tes un medu virsrakstā un tad ne par 
vienu, ne otru vairs nerakstīt – pat ne-

pieminēt?
Gandrīz jau domāju, ka būs jāiet 

pie daktera, bet tad apķēros, ko tad 
dakteris zinās par bitēm un medu? 
Pašam arī galvā nekas nav patvēries. 
Sāku meklēties pa savām grāmatām – 
ne par kodējām bitēm, bet par meduti-
ņu. Šo to atradu un dalīšos arī ar jums 
savos atradumos:

Beķercepti kliņģerīši
Ēdelšteina bīdelēti.
Piens un bišu medutiņš
Tek no liepu lapiņām.
Lustīgs tēvs ar māmuliņu,
Dēls noķēra cielaviņu.
Tā nebija cielaviņa,
Tā bij dēla līgaviņa.
Vienīgā peršiņa par medu, ko varē-

ju atrast. Un tā pati maz ko palīdz, jo 
tādiem večukiem kā mēs – darīšanas 
ar līgaviņām var atgadīties tikai sapņos 
vai Holivudas filmās. Arī notis šai per-
šiņai nebija pieliktas klāt, lai vismaz 
varētu lustīgos brīžos uzdziedāt. Bet ir 

jau arī noderīgākas lietas: Medus esot 
ļoti koncentrētas Fruktozes avots un 
ēdot kaut tikai pāris ēdamkarotes, kad 
tev ir smagas paģiras, esot viens ceļš 
kā izdzīt ārā alkoholu, kas vēl turas ta-
vās iekšās. To noteikti der likt aiz auss 
(šo pamācību, ne jau medu).

Tad vēl – medus palīdzot sadziedēt 
ādas ievainojumus. Samazinot māgas 
jēlumu sāpes. Padarot aizcietējumus 
mīkstākus, kā arī atvieglojot caureju. 
Ar brīdinājumu, ka medu nedrīkst dot 
zīdaiņiem, informācija par medu izsī-
ka. Bet laba jau daudz nevajag. Tagad 
es vismaz esmu parādījis savu labo 
gribu palīdzēt līdzcilvēkiem. Un tagad 
man vairāk nav laika. Jāiet uz veika-
lu nopirkt vairākas medus burciņas – 
man paredzētas tādas mazas svinībi-
ņas un pēc tam...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

* Red. Kapsēta Melburnā

Otrie Eiropas Latviešu kultūras svētki – ELKS II
Eiropas Latviešu kultūras svētki ar rekordlielu dalībnieku skaitu
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Latviešu ārstu un zobārstu ap-
vienības (LĀZA) stipendiāti 2019 ir 
zināmi. Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD 
apjomā šogad ieguvuši četri Latvijas 
medicīnas augstskolu vecāko kur-
su studenti: Elīna Zvaigzne (RSU/6 
kurss), Dmitrijs Grigorjevs (RSU/6 
kurss), Sandra Cipkina (RSU/6), 
Mareks Marčuks (RSU/6 kurss) un 
Ieva Muižniece (RSU/6 kurss). Finan-
sējumu Ievas Muižnieces atbalstam kā 
mērķa ziedojumu bērnu psihiatrijas 
vecināšanai Latvijā sniegusi Lauma 
Upelnieks-Katis no ASV. Profeso-
ra Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 
veicināšanas stipendijas (500 USD) ie-
guvuši: Artūrs Šilovs (RSU/6 kurss), 
Elizabete Stašāne (RSU/6 kurss), 
Jana Višņevska (LU/5 kurss) un Lau-
ra Bluzmane (RSU/5 kurss).

Gūt var do-
dot – šie Raiņa 
reiz teiktie vārdi 
gūst piepildījumu 
LĀZA un tās at-
balstītāju darbos.

Konkursa ot-
rās kārtas intervi-
jas notika 24. ap-
rīlī P. Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzejā. Ar preten-
dentiem runāja Dr. Uģis Gruntmanis, 
Dr. Zaiga Alksne-Phillips, Dr. Edīte 
Lazovska, Dr. Kamena Kaidaka un 
vēsturnieks Mārtiņš Vesperis. Visi 
pretendenti apliecināja savu mērķtie-
cību un centību ceļā uz ārsta profesiju. 
Konkurence bija sīva. Liela nozīme 
vērtējuma svaru kausos bija rekomen-
dāciju sniedzēju ieteikuma vēstulēm.

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendijas pasniegs P. Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzejā 5. jūnijā 
plkst. 16.00 svinīgā noskaņā, klātesot 
LĀZA valdei, LĀZA biedriem un vie-
siem. Aicinām visus LĀZA stipendiā-
tus tikties šai dienā, lai dalītos domās 
un iespaidos!

Sveicam stipendiātus un novēlam 
visiem pretendentiem iegūt plašu re-
dzesloku un nepazaudēt aizrautību un 
patiesumu, ar kādu sākts ceļš medicīnā.

Profesora Ilmāra Lazovska Me-
dicīnas fonds radies, godinot ārsta Il-
māra Lazovska (1931–2003) piemiņu. 
Fondu drīz pēc profesora nāves izvei-
doja ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka), 
kurš ir arī tā vadītājs. LĀZA regulāri 
vāc ziedojumus fonda sekmīgai darbī-
bai. 2005. gadā tika pasniegtas pirmās 
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendijas, kuras saņēma pieci 
Latvijas Universitātes un Rīgas Stra-
diņa Universitātes medicīnas studenti. 
Fondu finansiāli ir atbalsta arī Ojāra 
Veides Fonds, LĀZA biedri un citi 
ziedotāji.

Fonda mērķis ir atbalstīt vecāko 
kursu medicīnas studentu centienus 
apgūt ārsta profesiju un vēlmi strādāt 
savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek 
piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko 
kursu medicīnas studentiem, kam ir ne 
tikai labas sekmes mācībās, plašs inte-
rešu loks, bet kas arī savu turpmāko 
dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta pro-
fesiju Latvijā, stiprinot un uzlabojot 
medicīnisko aprūpi valstī. Stipendija 
500-1000 USD apjomā tiek piešķirta 
3-5 pretendentiem katru gadu. Kopš 
2016. gada tiek piešķirtas arī veicinā-
šanas stipendijas. Pieteikumus izvērtē 
un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 
komisija.

Atgādinām, ka līdz 15.09.2019. 
var pieteikties Ojāra Veides fonda sti-
pendijām.

Plašāk par LĀZA un iespējām 
atbalstīt medicīnas izglītību www.
lazariga.lv 

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā 
dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī 
citus veselības nozares profesionāļus, 
zinātniekus un darbiniekus kopējam 
mērķim – visiem spēkiem veicināt 
veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto 
studentu, rezidentu, ārstu un zobār-
stu izglītību un sadarbību. To dibināja 
1947. gadā Eslingenā trimdā devušies 
latviešu ārsti.

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

30.04.2019.

„Gūt var dodot...“ (Rainis)
Piešķirtas LĀZA stipendijas medicīnas studentiem 2019

Internists, nefrologs, medicīnas ter-
minologs un filozofs profesors Ilmārs 
Lazovskis (1931-2003).

biedrības Īrijā priekšsēdētāja Inguna 
Grietiņa-Dārziņa ir uzņēmusies gai-
dāmo svētku virsvadību: „Ar lielu gan-
darījumu un atbildību esmu pieņēmusi 
šo godpilno uzdevumu, ELKS II rīko-
šanu. Pateicoties lieliskai komandai, 
kuras sastāvā brīvprātīgi darbojas 29 
cilvēki un 7 darba grupas, to ir prieks 
īstenot. Es novēlu, lai visi tie, kuri šos 
svētkus kopā pieredzēs Dublinā, justos 
īpaši, gaidīti un lepni par latviešu kul-
tūras svētku neatkārtojamo pienesu-
mu. Mūsu visu darba virsotne ir kopā 
būšanā, cildinot mūsu Latviju, lai arī 
kurā pasaules malā mēs dzīvotu.“

Cieši sadarbojoties ar Dublinas 
pilsētas domi, ir radusies iespēja rīkot 

koncertus plašās, reprezentablās vie-
tās. Svētku Lielkoncertam Dublinas 
dome ir piešķīrusi Smithfield square, 
kas var uzņemt ap 3000 cilvēku. Dub-
linas domes amfiteātrī (Wood Quay 
Amphitheatre) notiks svētdienas indi-
viduālo kopu koncerts.

Svētku ietvaros notiks arī dalīb-
nieku gājiens, priecējot vietējos iedzī-
votājus un pilsētas viesus. Tas sāksies 
pie Law Society un noslēgsies koncer-
ta vietā Smithfield square.

Nepilnus 2 mēnešus pirms gaidā-
majiem ELKS II notiek aktīva gata-
vošanās un repertuāra apguve. Svētku 
saturu ir veidojusi ELKS II māksli-
nieciskā padome, un tas ir piemērots 
mākslinieciskajām kopām ar visdažā-
dāko pieredzi un sagatavotību. Svēt-
kos ir gaidīti latvisko tradīciju kopēji 

un skatītāji no visas plašās pasaules. 
Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta 
plaša programma – koncerti, saviesīgi 
pasākumi, danči, ekskursijas un drau-
dzīga kopābūšana.

Ar visām svētku aktivitātēm varat 
iepazīties mājas lapā: http://elks.lat-
viesi.com/ un facebook lapā: https://
www.facebook.com/Elks2019/

Svētkus rīko Latviešu biedrība 
Īrijā. Svētkus atbalsta LR kultūras mi-
nistrija, LR vēstniecība Īrijā, Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, Dublinas 
pilsētas dome, uzņēmumi Planet sou-
nd un Temple Bar company un Pasau-
les Brīvo Latviešu apvienība. Svētku 
logo un dizainu veidoja Santa Siliņa, 
ELKS rīcības komitejas pārstāve.

Ieva Reine,
ELKS rīcības komitejas pārstāve

ELKS II
Turpinājums no 6. lpp.
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5. maijā noslēdzās Amerikas Lat-
viešu 68. kongress, kas šogad norisi-
nājās Denverā, Kolorādo. Tajā piedalī-
jās 63 delegāti ar 65 mandātiem. 

Dienu pirms kongresa, 2. maijā 
visi interesenti bija aicināti uz biznesa 
konferenci Spotlight Latvia, ko orga-
nizēja Latvijas Tirdzniecības kame-
ra ASV kopā ar Latvijas Investīciju 
aģentūru (LIAA), Latvijas vēstniecību 
ASV un Amerikas Latviešu apvienību.

Konferences tēma bija Veselīgs dzī-
vesveids, tajā piedalījās iespaidīga Lat-
vijas valdības delegācija, ko vadīja eko-
nomikas ministrs Ralfs Nemiro, kurš 
bija klāt arī ALA kongresa atklāšanā. 
Konferences un arī kongresa īpašais vie-
sis bija Latvijas ārkārtējais un pilnvaro-
tais vēstnieks ASV Andris Teikmanis.

Amerikas Latviešu apvienības 
kongress savu darbu sāka 3. maijā. 
Pirmie viesus un delegātus, kā tas 
pieņemts, apsveica vietējais mācītājs 
Mārtiņš Rubenis un kongresa rīcības 
komitejas pārstāve Raitas Jergensen.

Atklājot kongresu, ALA priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs uzsvēra apvienības 
tradīcijas un spēju mainīties: „Ameri-
kas Latviešu apvienība bijusi ar Lat-
viju visos izšķirīgos brīžos. Nesavtīgi 
atbalstot valsts ceļu uz neatkarības at-
jaunošanu, pievienošanos NATO, kā arī 
iestājoties par godīgu politiku, plauk-
stošu saimniecisko dzīvi, latvisko izglī-
tību un kultūru,” uzsvēra Blumbergs. 
“Bet mūsu apvienībai ir arī skaidra nā-
kotnes vīzija. Mums ir viss nepiecieša-
mais, lai turpinātu veiksmīgi darboties. 
Pats galvenais – mums ir daudz talantī-
gu, aktīvu Amerikas latviešu, kas gatvi 
nesavtīgi strādāt latviešu kultūras cen-
tros, skolās, dibinot biznesa kontaktus 
un iesaistoties politiskās aktivitātēs, lai 
aizstāvētu Latvijas intereses.“

Kongresa dalībniekus apsveica 
arī Latvijas republikas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis, Latvijas ekonomikas mi-
nistrs Ralfs Nemiro, Ārlietu minis-

trijas parlamentārā 
sekretāre Zanda 
Kalniņa-Lukaše-
vica un speciālo 
uzdevumu vēst-
nieks diasporas 
jautājumos Aivars 
Groza, kurš atzi-
na, ka ALA vārds ir 
ierakstāms zelta burtiem vēstures mā-
cību grāmatās, akcentējot, ka apvienī-
ba, neapšaubāmi, ir uzskatāma par lat-
viešu trimdas organizāciju stūrakmeni.

Priecīgs pārsteigums bija ALA Sa-
biedriskās nozares vadītāja Dzintara 
Dzilnas sarūpēts video sveiciens no 
Kolorādo pavalsts republikāņu senato-
ra Korija Gardnera (Cory Gardner). 
Gardners ASV Kongresā konsekventi 
iestājies par spēcīgu NATO un lēmu-
miem, kas ierobežo Krievijas agresīvo 
ārpolitiku.

Kongresā aicinātie viesrunātāja šo-
gad bija politiķe, sabiedriskā darbiniece, 
grāmatu autore Sandra Kalniete ar uz-
runu Mana Latvija, ko kongresa dalīb-
nieki noklausījās 4. maija vakarā, sēžot 
pie baltiem galdautiem klātiem galdiem, 
atceroties Latvijas Neatkarības deklarā-
cijas pieņemšanas 29. gadadienu. 

Būdama arī Kokneses fonda pa-
domes priekšsēde, Sandra Kalniete 
kongresa dalībniekus iepazīstināja arī 
ar Likteņdārza projektu, kura darbībā 
aktīvi iesaistījusies. 

Pazīstamais žurnālists, žurnāla Ir 
komentētājs Pauls Raudseps dalījās 
pārdomās par 13. Saeimas vēlēšanu re-
zultātiem, valdības veidošanu Latvijā 
un novadīja paneļdiskusiju par ārpoli-
tiku, kurā piedalījās vēstnieks Andris 
Teikmanis, Sandra Kalniete un ALA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs. 

Uzņēmējs Jānis Bergs, kura dar-
ba dzīve noris starp Rīgu un Denveru, 
aizrautīgā un atraktīvā uzrunā ieski-
cēja savu – latviešu uzņēmēja – ceļu 
ASV biznesa pasaulē. „Latviešiem par 
sevi pasaulē jārunā skaļi un drosmī-

gi,“ teica pieredzējušais uzņēmējs.
Kongresa laikā notika vairāku noza-

ru vadītāju prezentācijas un trīs paneļ-
diskusijas – Par sadarbību sarežģītos 
laikos, Par Latvijas ekonomikas attīstī-
bas vīziju, kurā kongresa dalībnieki ar 
interesi sekoja līdzi Latvijas ekonomikas 
veiksmes stāstiem un nākotnes redzēju-
mam. Diskusijā piedalījās ekonomikas 
ministrs Ralfs Nemiro, Vidzemes augst-
skolas rektors, profesors Gatis Krū-
miņš un Valmieras mērs Jānis Baiks.

Diskusija Vecā trimda un jaunā di-
aspora, kā mēs viens otru sadzirdam, 
izvērtās par interesantu domu apmai-
ņa par latviešu dažādu paaudžu sadar-
bību, savstarpējām attiecībām, kopīgo 
un atšķirīgo, dzīvojot ārpus Latvijas. 
Spriežot pēc paneļdiskusijas dalībnie-
ku un delegātu paustiem viedokļiem, 
atšķirības izzūd un sadarbība starp 
dažādu paaudžu emigrantiem kļūst 
daudz labāka. Diskusijā piedalījās 
Latvijas Ārlietu ministrijas parlamen-
tārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lu-
kaševica, PBLA priekšsēde Kristīne 
Saulīte un Latviešu fonda priekšsēde 
Valda Grinberga no Bostonas.

Par sadarbības iespējām starp Lat-
vijas un ASV zinātniekiem stāstīja 
Izglītības un zinātnes ministrijas pār-
stāvji. Latvijas zinātnes diasporai ir 
liels sadarbības potenciāls un tas dod 
iespēju veidot ciešāku sadarbību ar 
Latvijas zinātniekiem gan ASV, gan 
citās valstīs. Kongresā par savu dar-
bību un pieredzi, palīdzot grūtībās no-
nākušu ģimeņu bērniem, emocionāli 

Aizvadīts 68. Amerikas Latviešu apvienības kongress
Pieņemtas vairākas rezolūcijas un ieteikumi

 
Turpinājums 9. lpp.

Amerikas Latviešu apvienības (ALA) kongress. Prezidija galdā no kreisās: Pauls Raudseps, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis, viesrunātāja Sandra Kalniete, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs.
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Piektdien, 2019. gada 7. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

stāstīja biedrības Eņģeļa sirds pārstā-
ves no Latvijas. Biedrības galvenā mi-
sija – palīdzēt izkopt un attīstīt bērnu 
talantus, organizējot izglītojošus pasā-
kumus, īpaši Latvijas laukos.

Piektdienas, 3. maija, vakarā den-
verieši kongresa delegātiem un visiem 
bija sarīkojuši lielisku pasākumu un 
gardas vakariņas vietējā Latviešu kul-
tūras centrā. Tajā uzstājās dzejnieks 
Kārlis Vērdiņš un mūziķis Jānis Ozo-
liņš. Sestdienas vakara ballē muzicēja 
vietējā deju grupa Jūrmalnieki.

ALA ir pateicīga Denveras latvie-
šu kopienai par lielo palīdzību kongre-
sa organizēšanā.

Ar nelielām izmaiņām darbu pēc 
kongresa sāka jaunievēlētā ALA valde, 
ar ko klātesošos sestdienas vakara bal-
les laikā iepazīstināja priekšsēdis Pēte-
ris Blumbergs. Savu pirmo sēdi valde 
aizvadīja tūlīt pēc kongresa slēgšanas.

Kongresā tika pieņemtas vairākas 
rezolūcijas un ieteikumi, ar kurām va-
rat iepazīties šeit.

ALA 68. kongresa rezolūcijas
ALA 68. kongresa delegāti, tieko-

ties Denverā, 2019. gada 3. – 5. maijā:
1. Pateicas 68. kongresa Rīcības 

komitejai, īpaši tās priekšsēdei Raitai 
Jergensen par priekšzīmīgi noorgani-
zētu kongresu.

2. Pateicas Latvijas Republikas 
ekonomikas ministram Ralfam Nemi-
ro, Ārlietu ministrijas parlamentārajai 
sekretārei Zandai Kalniņai-Lukaševi-
cai, Latvijas Republikas ārkārtējam un 
pilnvarotajam vēstniekam ASV And-
rim Teikmanim, Kolorado štata senato-
ram Cory Gardner, žurnālistam Paulam 
Raudsepam, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Valsts sekretāram Dmitrijam 
Stepanovam, uzņēmējam Jānim Ber-
gam, politiķei Sandrai Kalnietei par 
vērtīgiem referātiem par saistošām tē-
mām. Pateicas Latvijas Republikas Spe-
ciālu uzdevumu vēstniekam sadarbībai 
ar diasporu Aivaram Grozam un visiem 
paneļdiskusiju dalībniekiem par dalību 
un vērtīgo pienesumu kongresam.

3. Pateicas ALA valdes Izglītības 

nozares vadītājai Andrai Zommerei, 
Sporta nozares vadītājam Tomam 
Trautmanim, kasierei Dacei Spanier, 
Revīzijas komisijas loceklim Nikola-
jam Timrotam par lielo darbu un de-
vumu ALA valdē.

4. Lai veicinātu sadarbību pasaules 
latviešu uzņēmēju starpā, uzdod ALA 
valdei sadarboties ar Latvijas Ekono-
mikas ministriju un Amerikas latviešu 
tirdzniecības kameru (LatCham) un 
izskatīt iespēju noteikt atbildīgo perso-
nu valdē par ekonomiskās sadarbības 
jautājumiem.

5. Uzskatot energoprojektu Nord 
Stream2 par politiski motivētu projek-
tu, izsaka stingru nostāju pret to un ai-
cina ALA biedrus atbalstīt šo nostāju.

6. Atbalstot latviešu izcelsmes zi-
nātnieku un pētnieku tīkla veidošanu, 
uzdod ALA valdei izplatīt Izglītības 
un zinātnes ministrijas sagatavoto in-
formāciju par sadarbības iespējām.

7. Uzdod ALA valdei palīdzēt no-
organizēt Kokneses fonda padomes 
priekšsēdes Sandras Kalnietes tūri 
ASV un izplatīt informāciju par Lik-
teņdārza projektu, lai iepazīstinātu 
ASV latviešus ar šo latviešu sabiedrī-
bai nozīmīgo projektu.

8. Uzdod ALA valdei sagatavot 
priekšlikumus ALA Statūtu grozīju-
miem saskaņā ar Statūtu VII nodaļu, 
lai veicinātu atsevišķo biedru un orga-
nizāciju delegātu skaita palielināšanu 
nākotnes kongresos.

9. Uzdod ALA valdei izskatīt ie-
spēju mainīt ALA kongresa norises 
laiku no maija pirmās nedēļas nogales 

uz citu laiku.
10. Uzdod ALA valdei izstrādāt 

vadlīnijas ALA budžeta veidošanai, 
kas nosaka attiecību starp budžeta iz-
trūkumu no neierobežotajiem fondiem 
un neierobežotajiem paredzamajiem 
ienākumiem.

11. Uzdod ALA valdei izplatīt in-
formāciju par Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas fondu un iespējām tam 
ziedot sadarbībā ar PBLA.

Ieteikumi:
1. Uzsākot ALA izsludināto Svei-

ka, Latvija! gadu, aicina katru ASV 
latviešu skolu rīkot Sveika, Latvija! at-
balsta pasākumus, lai veicinātu jaunie-
šu dalību Sveika, Latvija! un Heritage 
Latvia ceļojumos.

2. Iesaka ALA kongresa delegā-
tiem, atgriežoties māju pilsētās, per-
sonīgi aicināt cilvēkus kļūt par ALA 
biedriem vai atjaunot, vai paaugstināt 
biedra statusu.

3. Iesaka ALA valdes Sadarbība 
ar Latviju nozarei informēt ALA bied-
rus un biedru organizācijas par iespē-
jām nodot mērķziedojumus gan līdzši-
nējai SAL programmai Drošais tilts, 
gan jaunajai programmai Eņģeļa sirds.

4. Iesaka ALA biedriem un biedru 
organizācijām aicināt cilvēkus iestā-
ties ALA Sabiedrisko attiecību no-
zares Call To Action aktīvistu grupā, 
lai veicinātu ASV kongresa locekļu 
labvēlīgu nostāju Latviju interesējošos 
drošības un citos jautājumos.

Tatjana Žagare-Vītiņa,
ALA Informācijas nozares vadītāja

Aizvadīts 68. ALA kongress
Turpinājums no 8. lpp.

Diskusija „Vecā trimda un jaunā diaspora, kā mēs viens otru sadzirdam“. No 
labās: Latviešu fonda priekšsēde Valda Grinberga, LR Ārlietu ministrijas parla-
mentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte.
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Balle. Muzicēja vietējā deju grupa „Jūrmalnieki“.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2019. gada 7. jūnijā

No pus aprīļa līdz 
maija vidum, mazliet 
ilgāk, izstāžu zālē Arse-
nāls, Rīgā skatāma Lidi-
jas Auzas (1914-1989) 
glezniecības izstāde. Tā 
ir kā monumentāls satri-
cinājums mākslas cienī-

tājiem un profesionāļiem.
Pirmkārt, ar to, ka šī māksliniece, 

līdz šim tikpat jau kā aizmirsta, arī dzī-
ves pēdējo desmitgadu laikā izstādēs 
tikai reižu reizēm izlika pa darbam, 
kas neatklāja viņas gleznu patieso ra-
došo spēku, vienreizību, unikalitāti. 
Tie iekļāvās kopējā ekspozīcijā, neie-
nesdami tajā kādu īpašu nokrāsu.

Otrkārt, Lidijas Auzas aktīvais ra-
došais laiks – 20.gs. 60.-70. gadi – bija 
sen jau aiz kalniem, tādēļ aizmirsts 
arīdzan aktīvāko mākslas cienītāju un 
jaunāku paaudžu mākslinieku vidū.

Treškārt, retās personālizstādes 
maz atklāja mākslinieces vietu latvie-
šu glezniecības kopainā.

Ceturtkārt, iespējams, ka viņa nav 
īpaši meklējusi atzinību, skaļu slavu. 
Acīmredzot tādēļ viņas daiļrade līdz 
šim nav plašāk aprakstīta. Tas varbūt 
ir noticis viņas rakstura dēļ, nevis 
kādu ārēju, tostarp politisku, apstākļu 
noteikts. Rezultātā Lidijas Auzas glez-
nu izstāde, kurā pirmo reizi skatāma 
viņas daiļrade izvērstāk nekā agrāk, ir 

kļuvusi par galvu reibinošu atklājumu.
Vispirms mazliet vēstures. Lidija 

Auza 20. gs. 30. gados beigusi Rīgas 
Franču liceju, pēc tam Skolotāju institū-
tu, 1936.-1938. gadā mācījusies Latvijas 
Mākslas akadēmijā, taču pārtraukusi 
studijas, vēlāk atsākusi, līdz 1949. gadā 
uzgleznojusi diplomdarbu Baleta mē-
ģinājumā. Tas atainoja īsteni staļiniskā 
skrupulozi detalizētā reālisma garā teātra 
pasauli, tāli jo tāli atsaucot atmiņā Degā 
gleznotās baletdejotājas. Baleta tēma pie-
saistīja viņu arīdzan turpmākajos gados, 
pilnībā iekļaudamās sava laika mākslas 
kopainā, tikai 1956. gadā kļūdama par 
Mākslinieku savienības biedri.

Viss ritēja savu gaitu, līdz 
1961. gadā, nesaprotamu apstākļu dēļ, 
Lidijai Auzai bija atļauts aizbraukt pie 
māsas Olgas Lielbritānijā – visai iespē-
jams, ka tas notika Hruščova atkušņa 
laika liberālisma dēļ, kad padomju vara 
uz laiku bija visai iecietīga pret trimdu. 
Gan iepazīšanās ar klasiskās mākslas 
oriģināliem, gan tā laika modernās 
mākslas izstāžu apmeklējumi iedvesa 
viņai drosmi kardināli mainīt savu dar-
bu formālo valodu un tēmu loku.

Šīs izstādes sakarā bieži izskan 
doma, ka pēc šī brauciena viņa pievēr-
sās abstraktajai mākslai, kas bijušajā 
PSRS bija aizliegta, kļūdama teju par 
vienīgo modernisti, kas pievērsās šai 
glezniecībai. Tas ir pārspīlējums. Pa-
tiesībā Lidijas Auzas veikums pilnībā 
iekļāvās tā laika mākslas kopainā.

Atcerēsimies, ka 20. gs. 50.-60. ga-
dos latviešu glezniecības valodu noteica 
tā saucamais skarbais stils, kas ar laiku 
noveda pie mākslinieku rokrakstu indi-
vidualizācijas un kas lielu vērību veltīja 
formas jautājumiem, tādējādi nosakot 
arī 20. gs. 20.-30. gadu glezniecības va-
lodas lēnu atgriešanos. Tas noveda pie 
vēl kā cita – kā rakstīja Aleksis Osma-
nis, „pašā tēlainības struktūrā pārtrūka 
mākslinieka dialogs ar valsts ideoloģi-
ju“. Vairāki mākslinieki, kā Boriss Bēr-
ziņš, Uldis Zemzaris, Oļģerts Jaunarājs, 
uz laiku pievērsās abstraktajai vai, pa-
reizāk būtu teikt, abstrahētajai glez-

niecībai (Latvijā abstraktā glezniecība 
nevarēja būt, jo abstraktā glezniecība ir 
domāšana, un neviens gleznotājs dzim-
tenē šajā virzienā nespēja savas domas 
vērpt), taču neaizmirsīsim Rūdolfu Pin-
ni, Ojāru Ābolu, Džemmu Skulmi, Ēri-
ku Gulbi un daudzus citus, kuru glez-
nās formai bija dominējošā loma, nevis 
sižetam, stāstījumam, ideoloģijai. Šiem 
māksliniekiem ikdienišķi sadzīviskais 
attēlojums bija svešs. Būtiskāks bija lau-
kumu krāsu kopskaņa, ritmika, atteik-
šanās no izteiktā telpiskuma, atmosfēra 
atainojuma, plaknes uzsvērums, deko-
ratīvisms. Lidija Auza pilnībā iekļāvās 
šajā kustībā, vismaz sākuma periodā.

Mākslinieces 1961. gada Saules-
puķes pilnībā atsauc atmiņā Herberta 
Siliņa un Rūdolfs Piņņa ziedu gleznoju-
mus, pat Leo Svemps tolaik kļuva arvien 
dekoratīvāks. Vēlāk viņas darbi arvien 
vairāk atteicās no īstenības attēlojuma, 
taču arīdzan citi latviešu mākslinieki 
dzimtenē darīja to pašu – teiksim, Ojārs 
Ābols, Boriss Bērziņš, Leonīds Āriņš.

Atgādināšu vēl dažas Alekša Osma-
ņa atziņas: 20. gs. 60. gadu māksla 
„salauza socreālisma dogmatiskās ro-
bežas“, „60. gadu māksla varbūt ir pē-
dējais periods latviešu glezniecībā, kad 
var runāt par kopības apziņu mākslā, 
par radošās personības atbildību, pienā-
kumu „kolektīvās pieredzes“ robežās“*.

Izstādes kuratore Ilze Putniņa atzī-
mē, ka Lidija Auza „padomju monoto-
najam inertumam pretī liek mitoloģisko, 
tautas folklorā sakņotu mājvietu“. Arī 
še māksliniece nav vienīgā. Atcerēsi-
mies Džemmas Skulmes daiļradi, kurā 
spēcīgi atklājas „tautas folklorā sakņo-
tā mājvieta“. Lielākā daļa viņas darbu 
ir veltīta tautas sakņu tēmai, izvēršot 
to visdažādākajos aspektos. Protams, 
Lidija Auza nekopēja kolēģus. Viņa at-
rada savu zīmju sistēmu, kā izsakās Ilze 
Putniņa. Taču gleznotājai bija svarīga 
doma, ideja, savukārt formālā valoda 
atbilda paustajai atziņai. Arī tad, kad 
viņa krāsu sajauca ar PVA līmi, iegūstot 

Māra Branča skatījums
Galvu reibinošs atklājums

Skats no izstādes.
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Lidija Auza. „Putnu ferma“. 1969.
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„Latvijas māksla 
Valsts Tretjakova gale-
rijā“. Albums-katalogs. 
Sastādītājas Tatjana 
Zeļukina, Anda Trei-
ja, māksliniece Agata 
Muze. Izdevusi gale-
rija „Daugava“, 2019. 
352 lpp. Trīs valodās.

Jāpiekrīt albumā teiktajam, ka 
Tretjakova galerija Maskavā, Krievi-
jā, ir viens no lielākajiem muzejiem 
pasaulē, kur sakoncentrēta krievu 
mākslas vēsture gleznās, grafikās, tēl-
niecībā un citos mākslas veidos. Tajā 
pat laikā te atrodamas liecības par 
latviešu mākslu no 19.gs. II puses līdz 
20.gs. 90. gadiem.

Nupat kā izdotajā galerijas Dau-
gava albumā Latvijas māksla Valsts 
Tretjakova galerijā pēc maniem ap-
rēķiniem atrodami katalogu dati par 
128 autoru vairāk nekā 660 opusiem. 
Piemēram, Tretjakova galerijā glabā-
jas 50 Kārļa Hūna gleznas, akvareļi 
un zīmējumi. Atcerēsimies, ka pirms 
I Pasaules kara cariskajā Krievijā dar-
bojās Aleksandrs Apsītis; Pēterburgā 
savu radošo darbību sāka Sigismunds 
Vidbergs, arī par viņiem un daudziem 
citiem muzejā gūstamas lieliskas liecī-
bas. Pēc oktobra apvērsuma Maskavā 
palika gan Aleksandrs Drēviņš, gan 
Gustavs Klucis, kurus Staļina režīms 
ar laiku likvidēja. Mēs zinām, ka vēlāk 
viņi, īpaši pēdējais, kļuva ārkārtīgi sla-
veni mākslinieki visā pasaulē.

Padomju okupācijas laikā dažādas 
iestādes Krievijā rīkoja izstādes un ie-
gādājās mākslas darbus no visām re-
publikām, kurus pēc tam sadalīja mu-
zejiem. Tā daļa latviešu mākslinieku 
gleznu, grafiku, zīmējumu, akvareļu, 
skulptūru un lietišķās mākslas darbu 
nonāca arīdzan Tretjakova galerijā.

Statistika apliecina, ka muzeja cil-
vēkiem, kuri izlēma, ko ietvert kolek-
cijā, bija savi favorīti. Piemēram, ļoti 
plaši pārstāvēta Eduarda Kalniņa
glezniecība (58 darbi), kas aptver visus 

viņa daiļrades posmus pēc II Pasaules 
kara un tematiskos lokus. Vecākais 
darbs datēts ar 1940. gadu, taču maz vai 
nemaz nav redzētas mākslinieka studi-
jas, kas tapušas braucienā uz Sevasto-
poli 20.gs. 50. gadu vidū. 1958. gadā 
viņš ceļoja pa Ķīnu, 1972. gadā uz 
Itāliju, 1977. gadā uz Japānu, vēl pēc 
gada – uz Indiju. Visur E. Kalniņš 
gleznoja neliela izmēra studijas, tās ir 
īstas glezniecības pērlītes, no kurām 
daļa sameklējamas Maskavā.

Plaša kolekcija (41 darbs) vēsta par 
Induļa Zariņa kaismīgo, glezniecisko 
valodu, arī Džemmas Skulmes daiļ-
radi (20 darbi), 11 nosaukumi klāsta 
par Ulda Zemzara radošo darbību. 
Nav piemirsta arīdzan grafika: Gunā-
ra Kroļļa 23 linogriezumi, oforti un 
akvatintas stāsta par viņa neordināro 
talantu, 10 darbus darinājusi Lolita 
Zikmane. Patīkami, ka labi pārstāvē-
ta arī tēlniecība, piemēram, Teodora 
Zaļkalna 6 skulptūras, Kārļa Bauma-
ņa 15 un ar Bruno Strautiņa 7 meda-
ļas. Te atradīsim Ilmāra Blumberga, 
Andra Freiberga un Gustava Zemga-
la dekorācijas dažādām teātra izrādēm.

Tretjakova galerijā nonākuši dau-
dzu latviešu mākslinieku ļoti būtiski 
darbi. Tagad mums ir pilnīgs katalogs, 
ko varat atrast šajā Maskavas kolek-
cijā, un tas ir bijis iespējams tādēļ, ka 
Tretjakova galerijā kopš 1987. gada 
strādā kādreizējā Rīgas muzeju dar-
biniece Tatjana Zeļukina, kura labi 
pārzina mūsu mākslinieku daiļradi.

Taču kā uzzinām no teksta, tad dau-
dzu latviešu mākslinieku darbi rodami 
Kurskas, Novosibirskas, Tulas, Orlas, 
Uļjanovskas muzeju krājumos. Taču 
līdz šim neesam pieminējuši Sanktpē-
terburgas muzejus, kur tāpat glabājas 
mūsu autoru radošais veikums, kas 
zina varbūt vēl nozīmīgāks, nekā Mas-
kavā – daļa no latviešu mākslinieku 
taču mācījās bijušajā cariskās Krievi-
jas galvaspilsētā, piedalījās izstādēs un 
pārdeva darbus mākslas cienītājiem.

Galerijas Daugava piemēram vaja-

dzētu sekot līdzīgi albumi arī par Krie-
vu mākslas muzeju Pēterburgā, par 
mākslas augstskolu krājumiem, par lat-
viešu mākslinieku darbiem citu Krievi-
jas pilsētu muzejos. Arī Ukrainā, Balt-
krievijā, Gruzijā, Uzbekistānā un citās 
bijušās PSRS republikās. Vai radīsies 
entuziasti? Visvairāk būtu gaidāms no 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, 
kam tas būtu vistiešākais uzdevums.

Taču tad man ataust atmiņā kāda 
aina no pagātnes. Mana sieva, Janīna 
Brance, studēja teātra institūtā Maska-
vā, kas pazīstams ar abreviatūru GI-
TIS. Turpat mācījās arīdzan studenti 
no Lietuvas. Latviešu studenti allaž 
pieminēja kaimiņus, kuru kultūras mi-
nistrija interesējās par savējiem un pat 
atbalstīja viņus. Mūsu kultūras minis-
trija nelikās ne zinis. Iekārtas mainīju-
šās, bet tikumi, iejūtība, palīdzība un 
tamlīdzīgas lietas Latvijā mainījušās 
nav – joprojām valda aizgājušo gadu 
vienaldzība pret savas tautas garīgo iz-
augsmi. Tādēļ es nebrīnīšos, ja Andas 
Treijas izcilais darbs netiks turpināts.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Vai būs turpinājums?

Grāmatas „Latvijas māksla Valsts 
Tretjakova galerijā“ vāks.

grodu faktūru un izmantoja metāla skai-
diņas, spirāles, plastmasu un zvejnieku 
tīklus, tas nebija pašmērķīgi. To par abs-
trakcionismu tomēr grūti nosaukt, ja pat 
tā saucamajos mākslinieces abstrakta-
jos darbos ideja ir skaidri nolasāma.

Gleznotāja pievērsās portretam, 
bet visvairāk ainavai un tautas pagāt-
nes tēmai, kuru formas ziņā noveda 
līdz iepriekš minētajām, bet viegli 
nolasāmajām zīmēm. Starp citu, arī 
mūsu vēstures tēmai veltītās gleznas 
savulaik parādījās izstādēs.

Domāju, ka Lidijai Auzai bija dota 

unikāla iespēja – 20. gs. 70. gados radī-
ti sienu dekori Talsu partijas un izpil-
du komitejai. Šos gleznojumus redzēja 
tikai talsinieki. Izstādes laikā tagad tie 
atvesti uz Rīgu un parādīti visai Latvi-
jai – „Deviņu pakalnu pilsēta“, „Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu“, „Dziedāj’ tautu tī-
rumā“ un „Jāņu nakti līgot gāju, nova-
diņu aplīgot“. Tie ir izstādes smaguma 
centrs. Milzīgās monumentālās kompo-
zīcijas ir pārsteidzošas. Varbūt, ka tās 
nosaka arīdzan skatītāju attieksmi pret 
visu Lidijas Auzas daiļradi kopumā.

Pēc to apskates rodas jautājums, vai 
patiesi neviens nezināja par lielajiem 
sienu gleznojumiem, neinteresēja tie, 
nerakstīja par tiem? Var jau būt labi, ka 

nerakstīja, tā paglābjot gleznojumus. 
Šajos Lidijas Auzas darbos ir tik daudz 
formālisma, tik daudz nacionālisma, ka 
tā dēļ vien tos varēja nokritizēt un tā-
dējādi pakļaut dažāda veida cenzūrai!

Tagad brīžiem liekas, ka tūlīt radī-
sies rakstītāji un spriedēji, kuri Lidiju 
Auza iecels Olimpā, kanonizēs viņu, 
sak, nesaprasta, nenovērtēta, apspiesta, 
lai gan tā nu īsti nebija.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

* Citēts pēc: Aleksis Osmanis. Varas 
ideoloģija un metamorfozes latviešu 
glezniecībā. Grāmatā „Glezniecība. 
Laikmeta liecinieki“. Rīga, 2002.

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 10. lpp.
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Kopš 1994. gada Va-
šingtonas Universitātē 
Sietlā darbojas Baltijas 
studiju programma, ku-
ras direktors ir profesors 
Guntis Šmidchens. Stu-
dentiem tiek piedāvāti 

latviešu, lietuviešu un igauņu valodas 
kursi, kā arī kursi, ko māca angļu va-
lodā: Baltijas tautu kultūra, Baltijas 
vēsture, Baltijas valstis un Skandinā-
vija, Baltija pēc 1991. gada, Latviešu, 
lietuviešu vai igauņu literatūras un 
kultūras vēsture un citi.

Baltijas kultūra un vēsture tiek in-
tegrēta arī citos mācību priekšmetos, 
piemēram, kursā Ievads folkloristikā 
tiek runāts par latvju dainām, bet kur-
sā par skandināvu kinofilmām, studen-
ti tiek iepazīstināti arī ar latviešu kino 
pērlēm. Profesora Šmidchena lasītajā 
Folkloristikas kursā vien parasti ir ap 
simt studentu, tādējādi Vašingtonas 
Universitātē tiek reklamēts Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas vārds, kas allaž 
tiek minēts līdzās citām Ziemeļeiropas 
valstīm – Zviedrijai, Somijai, Dānijai, 
Norvēģijai un Islandei, jo Baltijas stu-
diju programma darbojas Skandinā-
vijas studiju departamenta paspārnē. 
Vašingtonas Universitātē māca ap 50 
dažādu svešvalodu, tostarp arī latvie-
šu valodu. Bibliotekārs un profesors 
Maikls Bigins (Michael Biggins) iz-
veidojis starp Amerikas universitātēm 
lielāko trīs Baltijas valstu grāmatu ko-
lekciju, bet bibliotēkas mūzikas nodaļa 

lepojas ar diezgan iespaidīgu baltiešu 
kormūzikas ierakstu un nošu kolekci-
ju, par ko varam pateikties kordiriģen-
tiem Džefrijam Boersam (Geoffrey 
Boers) un Heterai Garbes (Heather 
MacLaughlin Garbes).

Šopavasar, 26. aprīlī, Baltijas stu-
diju programmas absolventi, pašrei-
zējie studenti, vieslektori, profesori, 
skandināvu kolēģi un programmas 
atbalstītāji, tika aicināti kopā svinēt 
programmas 25 gadu jubileju. Profe-
sors Guntis Šmidchens uzrunā klāt-
esošajiem atzina, ka neapsola uzrakstīt 
programmas vēsturi, taču aicina visus 
pastāstīt savu stāstu, kas tiks filmēts 
un saglabāts.

Veselas dienas garumā svinību 
viesi dalījās ar saviem stāstiem. Stu-
denti stāstīja, kā un kāpēc izvēlējušies 
studēt latviešu, lietuviešu vai igauņu 
valodu. Dažiem tas bijis apzināts solis, 
bet diezgan daudzi to izvēlējušies ne-
jauši, un tas izmainījis viņu dzīvi uz 
visiem laikiem. Neviens no studentiem 
gan savu izvēli vēlāk nav nožēlojis.

Vieslektori un profesori dalījās 
pieredzē, kā iedvesmot studentus un 
vadīt viņus caur diezgan sarežģītajiem 
latviešu, lietuviešu un igauņu valodas 
gramatikas labirintiem, kā aizraut un 
pārsteigt ar unikālajām Baltijas kul-
tūras pērlēm – Dziesmu svētkiem, 
tautasdziesmām, dzejas lasīšanas tra-
dīcijām.

Baltijas studiju programmas pa-
stāvīgi viesi 25 gadu garumā ir biju-

ši Baltijas valstu prezidenti, ministri, 
vēstnieki, dzejnieki, mūziķi un uni-
versitāšu mācībspēki. Sekmīgākajiem 
studentiem tiek piedāvāta iespēja do-
ties apmaiņas programmās uz Baltijas 
valstu universitātēm. Programma 25 
gadu pastāvēšanas laikā ir attīstījusies 
un augusi. Atliek vien novēlēt spēku 
profesoram Guntim Šmidchenam un 
ilgu mūžu Baltijas studiju programmai 
Vašingtonas Universitātē.

Iveta Grīnberga,
Latviešu vieslektore no 2005.-2010.,

kā arī no 2012.-2017. gadam
Laikrakstam „Latvietis“

Baltijas studiju programmai 25 gadi
Vašingtonas Universitātē Sietlā

No kreisās: Iveta Grīnberga, Solvita Pošeiko, Egle Žurauskaite, Indra Lapinska, Mall Pesti, Līna-Lī Ros (Liina-Ly Roos), 
Kristin Kūtma (Kuutma), Guntis Šmidchens, Jūra Avižienīte.
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No kreisās: Prof. Guntis Šmidchens ar 
Skandināvijas studiju departamenta 
padomes pārstāvjiem Andri Rogaini 
un Vairu Pelēķi-Kristoferi.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Eiropas parlamenta 
vēlēšanu dienā, sestdien, 
25. maijā, bija liela rosī-
ba Latvijas vēstniecības 
telpās Parīzē, jo vēlē-
šanu dienā tajā pat ēkā 
darbojās arī sestdienas 
skola.

Es jau laicīgi biju reģistrējos bal-
sošanai (vēlētāju sarakstā Francijā biju 
Nr. 11.); reģistrējās nobalsot Parīzes 
vēlēšanu iecirknī pavisam apmēram 
50 pilsoņi.

Jānis Roberts Dēliņš,
Latvijas goda konsuls Melburnā

Gadskārtējās Jaun-
dienvidvelsas novusa 
meistarsacīkstes noti-
ka Sidnejas Daugavas 
Vanagu namā 25. un 
26. maijā. Dalību ņēma 
spēlētāji no divām lat-

viešu sporta kopām, no Sidnejas No-
vusa Kopas septiņi vīrieši un divas 
dāmas un no Melburnas Daugavas 
Vanagu Nodaļas Novusa Kopas trīs 
vīrieši un trīs dāmas, par visam kopā 
četrpadsmit spēlētāji.

Sestdien spēlēja vienspēles katrs ar 
katru spēlētāju, divus setus, kopā katrs 
spēlētājs izspēlējot 26 setus. Sīvas cī-
ņas ilga piecas stundas un gala rezultā-
ti bija ļoti tuvi. Pirmās trīs vietas iegu-
va ar 18 uzvarēto setu skaitu, un vietas 
izšķīra, kad ņēma vērā rezultātus viņu 
starpā.

Pirmo vietu ieguva Rūdis Nem-
me (SNK), otrā vieta pienācās Ri-
chardam Puisēnam (SNK) un trešā 
Edgaram Nemmem (SNK), tad se-
koja 4. vietā Dimis Pešudovs (MDV-
NK) ar 17 uzvarētiem setiem, 5. Dai-
nis Balcers (MDVNK) – 16, 6. Roms 
Senkēvičs (SNK) – 15, 7. Helmuts 
Schulz (SNK) – 14, 8. Imants Grau-
diņš (SNK) – 13, 9. Maija Bal-
cers (MDVNK) – 13, 10. Gundega 
Zariņa (SNK) – 11, 11. Selga Pešu-
dovs (MDVNK) – 11, 12. Svens Za-
ļums (MDVNK) – 10, 13. Aija Van 
Oosterom (MDVNK) – 6, 14. Aija 
Balodis (SNK) – 4.

Svētdien septiņi pāri ieņēma vie-
tas pie galdiem un sāka spēlēt katrs 
pāris ar katru pāri divu setu partijas, 
kopā katrs pāris izspēlēja 12 setus pie-
cās stundās. Zelta medaļas nopelnīja 
Edgars Nemme ar Richardu Puisē-
nu ar 11 uzvarētiem setiem, atstājot 
sudraba medaļas Selgai un Dimim 
Pešudoviem ar 10 uzvarētiem setiem 
un bronza medaļas Rūdim Nemmem 
un Imantam Graudiņam ar 8 uzvarē-
tiem setiem. Ceturto vietu dalīja Mai-
ja ar Daini Balceri, Aija Van Ooste-
rom ar Svenu Zaļumu un Helmuts 

Schulz ar Romu Senķevicu visiem 
četri uzvarēti seti. Septītā vietā palika 
Gundega Zariņa ar Aiju Balodi.

Turnīru noslēdza ar Gundegas Za-
riņas gatavotām gardām vakariņām, 
visi sēžot apkārt lielam skaisti klātam 
galdam. Kā tradīcija to sagaida latvie-
šu sarīkojumos, dziesmas skanēja ska-
ļi Imanta Graudiņa vadībā un pievaka-
rē visi atvadījās un solījās būt Adelaidē 
septembra beigās cīnīties Dienvidaus-
trālijas novusa meistarsacīkstēs.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

Jaundienvidvelsas novusa meistarsacīkstes
Spēlētāji no Sidnejas un Melburnas

Apbalvotie spēlētāji. No kreisās: Dimis Pešudovs, Selga Pešudovs, Richards 
Puisēns, Edgars Nemme, Rūdis Nemme, Imants Graudiņš.
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Liela rosība Latvijas vēstniecības telpās Parīzē
Latvijas goda konsuls Melburnā nobalsoju Latvijas vēstniecībā Parīzē

No kreisās: Evelīna Melbārzde – Deputy Permanent Delegate OECD un UNES-
CO, Latvijas goda konsuls Melburnā – Jānis Roberts Dēliņš un Ilze Spiridono-
va – 1. sekretāre konsulāros jautājumos, Latvijas vēstniecībā Francijā.
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Par kori
Ilze Nāgela: Prieks bija uzzināt, 

ka pie mums uz Austrāliju dosies Rī-
gas Doma meiteņu koris TIARA. Kā 
radās šī iespēja piedalīties Gondvana 
(Gondwana) Pasaules koru festivālā?

Aira Birziņa: Gondwana koris 
pirms pāris gadiem viesojās Rīgā, un 
Rīgas Doma meiteņu korim TIARA bija 
tā iespēja iepazīties ar lielisku diriģenti 
Lina Viljamsa (Lyn Williams) un vi-
ņas vadīto kori. TIARA meiteņu ģime-
nēs vairākas dienas viesojās Austrālijas 
jaunieši un ļoti sadraudzējās. Kopīgi 
koncertējām Rīgas Domā, īpaši šim 
koncertam tika radīti divi jaundarbi – 
latviešu komponista Riharda Dubras 
Alleluia un austrāliešu komponista Dan 
Vokera (Walker) Arcturus in Autumn.

IN: Cik liels skaita ziņā ir koris? 
Cik skaitliski lielā sastāvā dosieties uz 
Austrāliju?

AB: Meiteņu korī dzied visas Rī-
gas Doma kora skolas 3. – 9. klases 
meitenes, vecumā no 9 līdz 16 gadiem, 
tas ir, 90 dziedātājas. Uz Austrāliju ko-
ris dosies 45 koristu sastāvā.

IN: Vai koris būs pirmo reizi Aus-
trālijā?

AB: Gan koris, gan es pati uz 
Austrāliju dosimies pirmo reizi. Ir 
korī kāda dziedātāja, kas ar ģimeni ie-
priekš jau bijusi Austrālijā.

IN: Tā kā koristēm ir vecuma iero-
bežojums, tas nozīmē, ka kora sastāvs 
visu laiku mainās; cik gadus vidēji ko-
ristes dzied TIARĀ?

AB: Kora sastāvs tiešām mainās 
katru gadu. Šobrīd kora darbs organi-
zēts divās vecuma grupās. 3. – 5. klašu 
koris, kas ir jaunā maiņa un ar nedaudz 
koncertiem pamazām uzsāk korista 
gaitas; savukārt, 6. – 9. klašu koris ir 
koncertsastāva pamats; nereti gan arī 
5. klase piedalās lielākajos projektos un 

koncertos, piemēram, šajā gadā Imanta 
Ramiņa operas Lakstīgala izrādēs pie-
dalās 70 meitenes no 5. līdz 9. klasei.

IN: Tas arī nozīmē, ka visu laiku jā-
gatavo maiņa, jo kora sastāvs mainās?

AB: Sastāvs mainās arī izaugsmes 
rezultātā, jo bērnu muzikālās attīs-
tības ceļš ir dažāds, tādēļ gadās tādi 
zelta sastāvi, ar kuriem uzvarēts pat 
pieaugušo koru konkursos.

IN: Kopš kora dibināšanas, cik 
liels skaits meiteņu pavisam varētu būt 
dziedājušas korī?

AB: Nav saskaitīts precīzi, bet vaja-
dzētu būt pāri par 200. Un daudzas kļu-
vušas par profesionālām dziedātājām, 
diriģentēm, ir arī viena komponiste.

IN: Cik bieži notiek kora mēģinā-
jumi?

AB: Mēģinājumi notiek dažādās 
klašu grupās. Divas reizes nedēļā pus-
otru stundu mēģina katra klašu grupa: 
3. – 5. klases, 6. – 9. klases, 5. – 9. klases. 
Tātad, 6. – 9. klases meitenēm mēģinā-
jumi ir kopā 4 reizes nedēļā, arī 5. klases 
meitenēm ir 4 reizes, taču viņas divreiz 
dzied kopā ar jaunākajām, divreiz – ar 
vecākajām. Un vēl ir arī klašu ansambļu 
stundas 3. un 4. klasei reizi nedēļā. Tā kā 
esam vienīgā šāda veida Kora skola Lat-
vijā, tad kora mēģinājumu tiešām ir ļoti 
daudz mūsu skolas bērniem.

IN: Pēc kādiem principiem tiek 
izvēlēta dziesmu programmu korim – 
repertuārs?

AB: Kora repertuāru veido ļoti plašs 
mūzikas klāsts. Tas atkarīgs no radoša-
jām idejām, valstiskiem uzdevumiem, 
citiem aspektiem. Daudz strādājam ar 
komponistiem, lai veicinātu jaundarbu 
radīšanu. Dziedam sakrālo mūziku, jo 
Rīgas Doms ir mūsu galvenā koncertu 
vieta. Veidojam arī skatuves darbus – 
2014. gadā pēc manas iniciatīvas radās 
sešu latviešu komponistu sacerētā Kar-
tupeļu opera. Šosezon Rīgā jau notiku-

šas divas izrādes, bet Cēsīs un Ventspilī 
aprīlī izskanēja Imanta Ramiņa opera 
Lakstīgala. Veidojot programmas un ci-
tus lielākus projektus, galvenokārt, izvē-
los sadarbību ar izciliem profesionāļiem 
mūzikā, teātrī, horeogrāfijā, dzejā u.c., 
kas veidotu jaunajās dziedātājās muzi-
kālo gaumi un inteliģenci, dotu izaug-
smes iespējas. Uzskatu par savu lielāko 
uzdevumu un misiju audzināt jauno Lat-
vijas mūziķu paaudzi, dot visas savas zi-
nāšanas un labāko pieredzi, lai meitenes 
izvēlētos skaisto mūzikas profesiju ceļu.

IN: Vai pārsvarā ir latviešu kom-
ponistu kompozīcijas?

AB: Daudz latviešu mūzikas, taču 
jāņem vērā, ka mūzika meiteņu balsīm 
ir jauna, tā pamatā nāk no 20. gadsim-

Aira Birziņa – Intervija
Diriģente drīz viesosies ar kori TIARA Austrālijā
Laikraksta „Latvietis“ Nr. 540 (laikraksts.com/raksti/8708) rakstījām par Rīgas Doma meiteņu kora TIARA gaidāmo 
viesošanos Austrālijā un piedalīšanos pirmajā Gondvana (GONDWANA) Pasaules koru festivālā šogad no 15. līdz 
21. jūlijam. Piedāvājam sarunu ar kora māksliniecisko vadītāju un diriģenti Airu Birziņu.

Kora TIARA mākslinieciskā vadītāja 
un diriģente Aira Birziņa.
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Koris TIARA kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni (centrā). No kreisās diriģente Aira Birziņa.
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dojies vairāk nekā 2500 gadu garumā. 
Tās avoti ir grieķu filozofija, literatūra, 
estētika, māksla, arhitektūra; romiešu 
taisnības izpratne un tiesības, valsts 
pārvalde, inženierprasme, militārā 
kultūra un karotprasme; kristietības 
humānisms, aksiomātiska cieņa pret 
cilvēku, dzīvības svētums, īpašais sie-
vietes statuss, žēlsirdība, diakonija, 
dievbijība u.tml.

Soli pa solim Rietumu civilizāci-
jas attīstība aizveda to līdz Rietumu 
tipa nācijvalstij, kuras vērtību sistē-
ma ir: valstnācija, tās koptā un sar-
gātā zeme (mums šodien tā jāsaprot 
plašāk, nekā tikai Latvijas fiziskie 
65 791 km21 (Abreni ieskaitot), pro-
ti, – kā mūsu vērtību, kultūras, di-
gitālā, virtuālā, kibertelpa un citas 
telpas), tās valsts valoda, daudzpusī-
gā kultūra, politiskā pašnoteikšanās 
valstiskuma veidā, vienota vēsturis-
kā pašapziņa, un militārpatriotiskais 
ētoss – nācijas varoņgars, kas izvei-
dojies tās militārajās un nemilitārajās 
cīņās.

Latvijas valstij ir visas šīs vērtī-
bas. Varam būt lepni, ka mums, lat-
viešiem, ir sava valsts, jo uz pasaules 
ir vairāki tūkstoši tautu, bet tikai 196 
ir sava valsts. Tātad vairumam tautu 
nav sava valstiskuma. Mums, paldies 
Dievam, – vārda vistiešākajā nozīmē, 
ir! Tāpēc jau arī godinām Viņu valsts 
himnā.

Lai arī dzīvojam mainīgā pasaulē, 
taču tajā ir arī daži nemainīgi lielumi.

Pirmais ir mūsu apzinīgā piede-
rība Rietumu pasaulei. Te jāatceras 
Franča Trasuna 1917. gadā Latgales 
kongresā teiktie vārdi, kas tapuši par 
simboliskiem visai Latvijas valstij: 
mums ir jāizvēlas, – vai nu ar kultūru 
uz Rietumiem, vai ar barbarismu uz 
austrumiem. Un mēs izvēlējāmies – ne 
tikai 1917. un 1918., bet arī 1991. un 
2004. gadā.

Bet Eiropa diemžēl ir ļoti mainī-
jusies kopš 1939./40. gada, kad tikām 
no tās brutāli atrauti. Tā vairs nav 
pat kristīgi nomināla, un arī jautā-
jums par tās kultūras un humāno 
progresu ir problemātisks. Tā ir ļoti 
pārvērtusies, un diemžēl ne uz labu. 
Amerikāņu žurnāliste un autore Klā-
ra Berlinski (Berlinski, 1968-) šādi 
raksturo Eiropas stāvokli: Eiropieši 
ir negriboši cīnīties par jebko un grib 
padoties jebkuram; viņus fascinē de-
kadence; [..] viņi nespēja asimilēt 
savus imigrantus; viņiem vairs nav 
bērnu; viņi vairs nerada zinātniski 
un kulturāli daudz nozīmīgu darbu; 
viņi ir zaudējuši savu reliģisko ai-
cinājumu un vairs neuzskata savas 
dzīves par jēgpilnām … apstākļi ir 
padarījuši eiropiešus vairāk vai ma-
zāk aklus un nespējīgus konfrontē-
ties ar draudiem savai civilizācijai.2

2017. gada Parīzes deklarācija – Ei-
ropa, kurai varam ticēt3 kā galveno 

mūsu nelaimi norāda ne ekonomis-
kās, politiskās vai migrantu izraisītās 
problēmas, bet to, ka mums ir aplams 
priekšstats par Eiropu. Tas nozīmē, 
ka esam tālu aizgājuši no tās avotiem. 
Kā ES faktiskās vērtības šodien uz-
stājīgi tiek vēstītas darbaspēka brī-
va plūsma, viendzimuma laulības, 
homoseksualitāte, migrantu obligāta 
uzņemšana, u.tml. ES konstitūcijā 
pat vēsturiska atsauce uz kristietību 
netika pieļauta.

Otrais nemainīgais lielums ir 
Krievija – mūsu nemierīgais kaimiņš, 
kura sensenā agresija ir tikai mainī-
jusi formu, izpildījumu, žanru, bet ne 
būtību.

Šodien informācijas un hibrīdkara 
apstākļos runājam par Latvijas vis-
aptverošo valsts aizsardzību, jo hib-
rīdkarā tiek uzbrukts ne tikai valsts 
fiziskai teritorijai un tās bruņotajiem 
spēkiem, bet gan visām cilvēku gru-
pām un visām dzīves jomām, jo īpaši 
informatīvajai, virtuālajai, kiber-, kul-
tūrtelpai, vērtībtelpai.

Līdz ar to, gribam vai nē, bet katrs 
esam iesaistīts šajā jaunajā, brīžam it 
kā latentajā karā. Jautājums tikai – vai 
kā cīnītājs, vai kā upuris, – ja ne fizis-
kais, tad mentālais jau nu gan.

Šajā kontekstā Dr. Pauls Jurevičs
parādās ļoti aktuālā un svarīgā lomā, 
proti, kā savas nācijas, tās vērtību in-
telektuālais zemessargs. Viņš ir norai-
zējies par Rietumu civilizāciju, sakot: 
visa Rietumu kultūra ir satricināta pa-
šos pamatos.4 Tā ir izdarījusi eksperi-
mentu, izmēģinājusi, cik tālu var noiet, 
atsakoties sekot sirdsapziņai un tās 
nesējam prātam un pārdot sevi varas 
un mantas iegūšanai. Tā ir nonākusi 
līdz punktam, kur tai draud pašiznīci-
nāšanās.5

Šodienas cilvēka normatīvais 
tips vairs nav Apgaismības Homo 
sapiens, bet gan Homo oeconomi-
cus, ekonomiski racionālais cilvēks, 
faktiski – mietpilsonis. Eiropā vairs 
nevalda varonības, pētniecības, at-
klāšanas, bet gan gļēvuma, savtīgu-
ma un egoisma ētoss. Tas ir vairāk 
nekā bīstami un riskanti, tas ir paš-
nāvnieciski. P. Jurevičs atgādina, ka 
jau simtām reižu rādīts un pierādīts, 
kurp ved baudas izvirzīšana par gal-
veno vērtību, un vēsture to jau ir dau-
dzas reizes ar piemēriem parādījusi: 
atsevišķo cilvēku tā ved no cilvēcības 
atpakaļ pie dzīvnieciskuma, bet tau-
tas pie sairšanas un pie pakļaušanas 
svaigākām tautām, kurām bauda vēl 
nav visaugstākais.6

Pasaulē nav lielas vai mazas tau-
tas, ir tikai tās, kas savu esību redz 
vai nu veģetēšanā vai kādas augstā-
kas misijas izpildē. Kādreiz žēloja-
mies, ka dzīvojam Eiropas provincē. 
Bet tā ir liela priekšrocība. No relatīvi 
droša telpas un laika attāluma varam 
redzēt, kas notiek Eiropas ideju, ideo-
loģiju un ietekmju poligonā un mācī-
ties no tā. Esam jau gana redzējuši Ei-
ropas pieļautās kļūdas un aplamības, 

un jācer, ka arī sapratuši, kas notiek, 
ja tiek pieļauta nekritiska pakļauša-
nās genderisma, multitkulturālisma, 
velkomisma, politkorektuma u.tml. 
idejām. Te arī parādās mūsu tautas 
uzdevums, misija – palīdzēt Eiropai 
atgriezties pie tās patiesajiem avotiem 
un vērtībām.

Atcerēsimies, ka Paulam Jurevi-
čam Eiropa nozīmē humanizētu dzīvi 
un dzīves apkārtni, – humanizētu sa-
skaņā ar zinātni un mākslu (grieķis-
kais elements), saskaņā ar tiesībām un 
taisnību (romiskais elements) un sa-
skaņā ar kristīgo cilvēciskās brālības 
un cilvēkmīlestības ideālu.7

Un nobeigumā par grāmatas au-
toru. Simpātiski ir tas, ka R. Zeltītu 
un latviešu nacionālo filozofu Paulu 
Jureviču vieno tas, ka šajā grāmatā 
aprakstītās un analizētās idejas ir vad-
līnijas viņu abu dzīvei un rīcībai. Tā-
pēc P. Jureviča teksti ir tik uzrunājoši 
šodien, un tas padara uzrunājošu arī šo 
Raivja Zeltīta grāmatu.

Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

Vēres
1 R. Krimbergs, N.Malta; A. 
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Filozofa un tautas misija
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Grāmatas „Dr. Pauls Jurevičs un lat-
viešu tautas misija“ vāks.
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Inese ir pēdējais no 
trimdas bērnu bērniem, 
ko vēl iekļaušu savā 
grāmatā. Iepriekš jau 
biju domājusi, ka Inese 
jāsameklē, pazīstu viņu 
vairāk nekā 30 gadu un 
zinu, ka viņa ir viens 

superaktīvs letiņš, bet līdz šim man 
nebija laimējies viņai sadzīt pēdas. 
Pēc trim sasaukumiem mūsu Saeimā 
viņa strādāja tik daudz dažādās valstīs 
un vietās, ka es savās domās viņu biju 
nosaukusi par klīstošo latvieti, kas jau 
pārspējusi sen zināmo holandieti.

Tagad viņa atnāk pie manis 
22. maijā, un mēs vispirms atjauno-
jam savu seno pazīšanos. Atceramies, 
ka tikušās jau esam vairākos Amerikas 
Latviešu Apvienības (ALA) kongresos 
astoņdesmito gadu beigās un noteik-
ti zinām, ka 1988. gada 8. decembrī 
Vašingtonā tikāmies ALA ārkārtas 
kongresā, kur Sandra Kalniete mums 
stāstīja par tā laika dramatiskajiem no-
tikumiem Latvijā. Vēl kā šodien atce-
ros Sandras vārdus, ka latviešu tauta 
pašlaik atrodas kā bezdibeņa malā. 
Saprotams, ka visi ap 200 klātesošo 
trimdas latviešu bija ļoti uztraukušies 
un aizkustināti. Tad vēl atceramies, 
ka bijām divas no vairākiem trimdas 
latviešu pārstāvjiem Tautas Frontes 
otrajā kongresā Rīgā, 1989. gada 7. un 
8. oktobrī Rīgā. Pēc 1993. gada jau 
tikāmies diezgan bieži, jo abas bijām 
Latvijas Ceļā. Kad esam pārstaigāju-
šas savus kopējo atmiņu ceļus, Inese 
stāsta:

„Mani vecāki satikās Vācijas bēg-
ļu nometnē, un stāsts, kā viņi atstāja 
Latviju, katram ir savs. Mana mam-
ma ir dzimusi 1919. gadā un jau stu-
dēja, kad ienāca krievi. Kad viņa ar 
vecākiem 1944. gadā atstāja Latviju, 
viņai bija 25 gadi un universitāti viņa 
vēl nebija beigusi. Tēvs mammai bija 
Valmieras pamatskolas direktors, viņš 
bija aizsargs un arī kora diriģents. No 
skolas viņu izmeta 1940/41. gadā, un 
viņi pārcēlās uz savu izrentēto lauku 
īpašumu Matīšos. No izvešanas viņu 
pasargāja tas, ka labi cilvēku brīdinā-
jums lika viņam ar dēlu uz laiku pa-
slēpties, bet, kad ienāca vācieši, viņš 
darbu skolā atkal atguva.

Mammas mamma bija zobārste 
Valmierā, un tuvojoties krievu ar-
mijai, viņi saprata, ka jābēg. Vectēvs 
paņēma rentnieka jaunāko un labāko 
zirgu, apraka savu lielo, dēlam domā-
to, pastmarku kolekciju, piekrāva ratus 
un ar visu ģimenei pa maziem lauku 
ceļiem aizbrauca uz Lietuvu cerībā, 
ka drīz vien varēs braukt atpakaļ uz 
Latviju. Tomēr bija jābēg tālāk. Ziemu 
viņi pavadīja tur, bet pavasarī pa Po-
liju, pa Austrumu Vāciju ar vienu un 
to pašu Latvijas zirdziņu nonāca aus-

trumu Vācijā britu zonā. Pēc tam viņi 
nokļuva kādā no bēgļu nometnēm un, 
kā vairums latviešu bēgļu, iesaistījās 
nometnes sabiedriskajos darbos. Vec-
tēvs atkal bija skolotājs un kora diri-
ģents, un vecmāmiņa bija aktīva citos 
sabiedrības darbos.

Tēvs bija leģionārs, viens no kara-
vīriem, ko pulkvedis Janums izveda 
no Latvijas un beigās nonāca karavīru 
gūsta nometnē Zēdelgemā. Mans tēvs 
nāk no Liepājas puses, un viņa pusmā-
sas bēgļu gaitās bija nonākuša ameri-
kāņu zonā. Viņas tēvu bija sameklēju-
šas, dabūja ārā no gūstekņu nometnes 
un nogādāja pie sevis nometnē. Mani 
vecāki iepazinās ar to, ka mamma avī-
zē ielika sludinājumu, nopietnā nolūkā 
iepazīties ar attiecīga vecuma kun-
giem. Tēvam bija paredzēts braukt uz 
Ameriku 1949. g., kur kopā ar vairā-
kiem latviešu vīriešiem strādāja Dien-
vidkalifornijas apelsīnu un citronu 
plantācijās Meksikas robežas tuvumā. 
Tēvs atbildēja uz mammas sludināju-
mu, ilgāku laiku viņi sarakstījās, sati-
kās un arī apprecējās. Tēvs mammai 
sarakstē bija apsolījis izsaukt arī mam-
mas vecākus. Vectēvam diemžēl Ame-
rikā iebraukt neļāva, jo rentgens kaut 
ko uzrādīja plaušām, un tā viņa abi pa-
lika Vācijā. Viņš tur nodibināja kori, 
vadīja Daugavas Vanagu grupu, reizi 
mēnesī viņiem bija dievkalpojums, un 
vispār viņš tur bija ļoti aktīvs. Bet, kad 
vectēvs nomira, vecmāmiņa atbrauca 
un dzīvoja pie mums.

Es piedzimu 1951. gadā 23. maijā 
un rīt man ir dzimšanas diena. Pie-
dzimu Losandželosas galvenajā slim-
nīcā, bet uzaugu Pomonā, un man ir 
divus gadus jaunāka māsa. Mājās mēs 
runājām tikai latviski, dzīvokli mēs 
īrējām, tēvs strādāja fabrikā, bet mam-
ma audzināja mūs un tīrīja mājas pie 
kundzēm, kas runāja vāciski, jo angļu 
valodas mammai nebija. Tur mamma 
šad un tad dabūja lietotas drēbes, ko 
tad mājās pāršuva mums. 1954. gadā 
mūsu ģimene nopirka māju.

Svētdiena noteikti bija latviešu die-
na, kad mēs visi ar diviem autobusiem 
braucām uz latviešu nodarbībām, kas 
mums notika īrētās telpās, un aizņēma 
mums visu dienu. Mums tur bija sko-
la, bet vecākiem dažādu organizāciju 
sapulces. Kad es beidzu vidusskolu un 
man palika 18 gadu, vecāki man uz-
dāvināja lietotu mašīnu, un es ģimenē 
kļuvu par pirmo šoferi. Pēc laika tēvs 
pārņēma mūsu latviešu grāmatu galdu 
un pārdeva ne tikai grāmatas, bet arī 
latviskas rotas, albumus, koka darbus 
un citas latviskas lietiņas. Vēlāk lat-
vieši nopirka baznīcu un vēlāk paši uz-
cēla savu baznīcu un blakus – latviešu 
namu, kur bija pietiekoši daudz telpu 
skolai, draudzei un citām latviskām 
nodarbībām, kā korim, tautas dejām 

un teātrim.
Es tāpat kā simtiem latviešu bērnu 

aizgāju uz skolu un angliski nepratu ne 
vārda, bet tajā vecumā valodu iemācī-
ties ir ļoti viegli, un arī man tas grūtī-
bas nesagādāja, un vidusskolu es bei-
dzu kā valedictorian (labākā skolniece 
savā klasē). Tas man palīdzēja saņemt 
visādas stipendijas un arī universitāti 
deva par brīvu. Es izvēlējos Kaliforni-
jas Universitāti Losandželosā un izstu-
dēju politoloģiju. Pēc tam es pabeidzu 
UCLA Law Shool un dabūju savu ju-
rista grādu un tad desmit gadus arī kā 
jurists nostrādāju.

Es daudz strādāju administratīvās 
tiesās pie liela Amerikas uzņēmuma 
TRW INC, kuriem bija elektronikas un 
kosmosa nodaļa, kas mani nodarbināja 
ar visādiem darba jautājumiem sakarā 
ar diskrimināciju un darbu problēmām. 
Atkarībā no tā, kas bija problēma un 
kas pēc manām domām bija pie vainas, 
es vai nu ieteicu vienoties, vai tiesāties. 
Darbs bija interesants, un man bija ār-
kārtīgi laba alga, bet kad Latvijā sākās 
Atmoda, man bija jābrauc uz Latviju. 
Nevarēju iedomāties palikt Amerikā, 
kad Latvijā notika tik svarīgas un in-
teresantas lietas. Mani Losandželosas 
latvieši jau bija iesaistījuši ne tikai 
Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības 
valdē, bet jau pierunājuši uzņemties 
Biedrības valdes priekšsēdētājas ama-
tu, mēs bijām arī nodibinājuši Tautas 
Frontes atbalsta grupu.

1989. gada aprīlī Tautas Frontes 
aicināti mēs te pavadījām divas nedē-
ļas, kur tikāmies advokāti ar advokā-
tiem, ekonomisti ar biznesa cilvēkiem, 
lai redzētu, kā mēs varam palīdzēt 
ar mūsu pieredzi un zināšanām. Tajā 
braucienā no juristiem bija Filips Kļa-
viņš, Ivars Krievāns, Pēteris Jurjāns 
un es. Mūs uzaicināja uz TV program-
mu par juristiem un tikām arī intervēti.

1990. gada 4. maijā es nebiju Lat-
vijā, bet gan Sanfrancisko, kur notika 
Amerikas Latviešu Apvienības kon-

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (46)
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gress. Tur pēc ziņas, ka Latvijā at-
jaunota neatkarība, mēs lējām prieka 
asaras un Dievs, svētī Latviju dziedā-
jām trīs reizes pēc kārtas. Pirms tam 
es biju iepazinusies ar Sarmīti Ēlerti, 
kura mani bija uzaicinājusi uz trim 
mēnešiem pastrādāt Tautas frontes in-
formācijas centrā. Tur es kopā ar Kārli 
un viņa mammu Līgu Streipiem bijām 
tulki otrajā Tautas Frontes kongresā 
1989. g. Es paņēmu bezalgas atvaļi-
nājumu no savas darba vietas un at-
braucu uz Latviju ar domu te būt tikai 
vairākus mēnešus. Vēl kas, no 1990. g. 
vasara es strādāju Tautas Frontes bi-
rojā pie žurnāla Atmoda versijas angļu 
valodā. Tajā laikā es arī biju Losandže-
losas latviešu tautas deju grupā Pērko-
nītis un 1990. gadā kopā ar viņiem de-
joju Latvijas Dziesmu un deju svētkos.

Tad es paliku Latvijā it kā uz gadu, 
bet tajā rudenī Pauls Raudseps jau bija 
atstājis savu darbu Augstākās pado-
mes Preses centrā un atgriezies Ame-
rikā, lai iegūtu savu maģistra grādu.

1990. gada rudens Latvijā sākās 
sprādzienu – es aizgāju uz Latvijas 
Augstākās padomes Preses centru un 
tur iestāstīju, ka mums par notiku-
miem Latvijā ir jāziņo pasaulei, un tas 
ir jādara angļu valodā ar preses relī-
zēm. Viņi tam piekrita, un es uzdevu 
savu darbu pie Atmodas un tad strādā-
ju Augstākās padomes Preses centrā 
bez algas. Saprotams, ka tur tas radīja 
izbrīnu, ka kāds grib darīt kaut ko bez 
atalgojuma.

Tad nāca barikāžu laiks. Es atceros 
svētdienas vakaru 12. janvārī. Nākošā 
dienā bija paredzēta lielā manifestāci-
ja Daugavmalā, un pie mums bija kāds 
ducis rietumu žurnālistu, kuriem es 
nepārtraukti devu informāciju angļu 
valodā un viņiem palīdzēju tulkot in-
tervijas. Mēs saņēmām informāciju no 
Lietuvas par krievu tanku uzbrukumu 
neapbruņotiem cilvēkiem. Informā-
cija no Lietuvas nāca krieviski, LR 
Augstākās padomes deputāts Linards 
Muciņš to pārtulkoja latviski un es uz 
angļu valodu un nosūtīju uz Vašingto-
nu Ojāram Kalniņam, kurš to izplatīja 
pasaules ziņu dienestiem. Tā mēs no-
strādājām visu nakti. Ojārs informā-
ciju bija iedevis arī CNN raidītājam, 
un tie man astoņos no rīta piezvanīja, 
un drīz vien intervija tiešraidē ar mani 
parādījās visā Amerikā.

Diemžēl drīz pēc tam mans tēvs 
saslima ar insultu, un man uz laiku bija 

jāatgriežas Amerikā, bet 1991. gada 
septembrī es atkal atgriezos Latvijā 
un strādāju Augstākā padomē starp-
tautiskajā nodala pie Imanta Daudiša. 
Tur man diezgan bieži iznāca tikties 
ar senatoriem un kongresmeņiem no 
Amerikas un citam valstīm un skaid-
rot, ka mēs Latvijā krievus te tomēr 
nediskriminējam. Es ar ļoti vecmodī-
gām rakstāmmašīnām dabūju rakstīt 
briefing notes, ko dalīt viesiem. Kad 
Georgs Andrējevs nonāca ārlietu mi-
nistra amatā, es kļuvu par viņa padom-
nieci. Man bija izdevība braukt viņam 
līdzi uz vairākām pasaules pilsētām uz 
dažādām konferencēm un sēdēm. Mēs 
bijām pirmā delegācija, ko uzņēma 
jaunais Amerikas ārlietu ministrs Vo-
rens Kristofers (Warren Christofer).

Kad nodibinājās partija Latvijas 
ceļš, mani aicināja tur iestāties, un es 
kļuvu par kandidātu 5. Saeimai, un 
pēc vēlēšanām arī Saeimas deputāti. 
Saeimā es biju trīs sasaukumus, kur 
es 5. Saeimā vadīju cilvēki tiesību 
komisiju un ļoti daudz strādāju pie 
Eiropas Savienības jautājumiem. Tas 
bija fantastiski! Man bija ne tikai laba 
angļu valoda, bet arī rietumnieciskā 
mentalitāte, un līdz ar to es varēju rie-
tumniekiem saprotami paskaidrot par 
situāciju Latvijā sakarā ar pilsonību un 
cilvēku tiesībām. Labums bija arī tas, 
ka man bija Amerikas pase; tad man 
bija daudz vieglāk aizbraukt uz citām 
Eiropas Savienības valstīm, jo nebija 
jāmeklē nekādas vīzas. Tādēļ es bieži 
tiku sūtīta uz dažādām konferencēm 
pārstāvēt Latviju. Tāpat es vienmēr 
biju tā, kas tikās ar amerikāņu žur-
nālistiem un ar OSCE misiju, kas te 
skatījās, kā mēs ievērojam cilvēku tie-
sības. Eiropas Savienības valstu vēst-
niekiem es katru piektdienas rītu devu 
īsu brīfingu par to, kas notika Saeimā.

Kad Latvijas Ceļš vairs netika ie-
vēlēts Saeimā, Pēteris Elferts mani 
uzaicināja uz tikšanos ar Jaunā laika 
tieslietu ministru Aivaru Aksenoku, 
kurš man piedāvāja kļūt par tieslietu 
ministrijas parlamentāro sekretāru. 
Tas bija 2002. gadā, divus gadus pirms 
mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. 
Tieslietu ministrija tajā laikā nebija 
gatava nekādām pārmaiņām, bet mēs 
kopā ar ministru mazākais tiesnešiem 
dabūjām palīdzību no Zviedrijas.

Tad 2003. gadā atbrīvojās tieslie-
tu ministrijas atašeja vieta Briselē, un 
Latvija jau bija kļuvusi par novērotāju 
valsti Eiropas Savienībā; atašejs varēja 
piedalīties darba grupā, un to ministrs 
lika darīt man. Es tur biju trīs gadus, 

gadu pirms un 2 gadus pēc mūsu iestā-
šanās ES. Tur es labi iepazinos ar to, 
kā ES pieņem likumdošanu. Tieslietu 
ministrijā es atgriezos 2006. gadā un 
strādāju Eiropas tiesību departamentā, 
bet pēc neilga laika man nāca piedā-
vājums vienā Eiropas Savienības pro-
jektā Gruzijas parlamentā, kas gribēja 
izmantot Latvijas pieredzi.

Ar to es iesāku savu karjeru kā 
konsultante – eksperte Eiropas Savie-
nības projektos Eiropas valstīs, kuras 
vēl nebija ES. Gruzijā es biju divus ga-
dus un aizbraucu no tās pāris nedēļu 
pirms tur sākās Krievijas uzbrukumi 
2008. g. Laimīgā kārtā, es tai laikā 
biju atvaļinājumā rietumu Berlīnē un 
Gruzijā atgriezos tikai oktobrī.

Tad diemžēl sākās finanšu krīze 
valdībā, un man bija jāizšķiras, vai 
turpināt darbu Finanšu ministrijā, vai 
ar ES projektiem. Es paliku pie pro-
jektiem, bet ar to mans darbs kā valsts 
ierēdnei beidzās, un tagad es esmu 
pašnodarbināts, reģistrēts darbinieks 
uz projektiem. Tad es pusotru gadu va-
dīju projektu Maķedonijas parlamentā, 
tad Albānijā, Bosnijā-Hercegovinā un 
Kosovo. Tas viss saistījās ar Latvijas 
pieredzi procesā, kas palīdzēja Lat-
vijai iekļūt Eiropas Savienībā. Mans 
pēdējais trīs ar pus gadu projekts bija 
Moldovā. Tas man tiešām ir bijis brī-
nišķīgs laiks, jo labākais veids, kā ie-
pazīties ar citām tautām, ir kādu laiku 
tur padzīvot un tai pašā laikā nopelnīt 
sev iztiku un iepazīstināt citas valstis 
ar Latviju un latviešiem. Tagad man ir 
cerības to darīt Ukrainā, un kopš tas 
būs Kijevā, es jūtos droša.

Es esmu lepna uz to, ka visur, kur 
līdz šim esmu bijusi, tiek respektē-
ta Baltijas valstu pieredze un sevišķi 
Latvijas. Es esmu pateicīga Dievam, 
ka man ir bijusi iespēja piedalīties tik 
vēsturiski svarīgos, nozīmīgos, lielos 
procesos Latvijas atjaunotās neatka-
rības nostiprināšanā un būt daļai no 
Latvijas Atmodas, kas bija fantastiska 
saliedētība un ticība Latvijas nākotnei. 
Mēs bijām ideālisti! Tai laikā es nejutu 
to, ka mēs, no ārzemēm atbraukušie 
latvieši, tikām uztverti kā te nepiede-
roši, mēs visi bijām kā viens. Es ļoti 
daudz iemācījos no Latvijas vēstures, 
par saviem radu rakstiem, izveidoju 
savu dzimtas koku līdz 9 paaudzēm 
mammas dzimtā. Tagad es vienkār-
ši nevaru iedomāties dzīvot kaut kur 
citur, un es esmu ļoti pateicīga Die-
viņam arī par to, ka abi mani vecāki 
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Andris Ruņģis mūžībā
Mīlestība dziesmai jau šūpulī ielikta

Andris Ruņģis dzimis 1933. gada 
7. jūnijā, Mūrmuižā, Latvijā; mūžībā 
aizgāja šī gada 21. maijā, Centrālkras-
tā, Austrālijā.

Andri Ruņģi jau iepazinu 
1945. gadā Vācijas bēgļu nometnē, 
toreizējā Saules nometnē, netālu no 
Hamburgas, kur mūsu ģimenes (Ruņ-
ģu un Skrīveru) bija apmetinātas.

Emigrējot uz Austrāliju, mūsu ģi-

menes pēc neilga laika atkal satikās, 
apmetoties uz dzīvi Kanberā.

1953. gadā, dibinot Kanberas lat-
viešu tautas deju kopu Sprigulītis, 
Andris bija viens no šo dibinātāju 
saimes 11 locekļiem. Mēs bijām jauni 
svešā zemē, un dejā un dziesmā mēs 
izteicām savu dzīvesprieku. Andris 
bija barvedis dziesmā. Svinību gadīju-
mos Andris vienmēr uzsāka dziesmu, 
un itin bieži mēs to pabeidzām rītaus-
mā.

Andris, gan kā solists, gan arī kā 
toreizējā Kanberas latviešu dubult-
kvarteta loceklis ar dziedājumiem 
kuplināja sabiedriskos sarīkojumus kā 
Kanberā, tā arī citās pilsētās.

1958. gadā, slēdzot mūža derības 
ar Laumu Dubultu, viņš pārcēlās uz 
dzīvi Sidnejā. Kanberā iesāktās dzie-
dāšanas studijas pie brīvmākslinieces 
Zelmas Lānas viņš turpina Sidnejas 
konservatorijā.

Arī Sidnejā Andris turpināja savu 
mīlestību dziesmai.

1977. gadā Andris dibina un vada 

vīru ansambli Ziemeļbalss, kas darbo-
jās līdz 1992. gadam. Kā solists viņš 
piedalās neskaitāmos latviešu sarīko-
jumos kā Sidnejā, tā arī citās pilsētās; 
viņš dzied četros Austrālijas latviešu 
tautas deju un dziesmu ansambļa Sau-
les josta uzvedumos; kā korists viņš 
dzied Sidnejas vīru korī.

Mūža pievakarē, dzīvojot Cen-
trālkrastā, Andris vada amatieru, mū-
zikas mīļotāju grupiņu.

Vēl jāpiemin ir Andra dibinātā no-
vusa grupa, un tās vairākkārtējās uz-
varas spēļu sacensībās citās pilsētās.

Andra izvadīšanā bērinieki no-
klausījās Andra iedziedāto atskaņoju-
mu – Emīla Dārziņa Sapņu zeme.

Andris mīlēja dziesmu un mūziku; 
ar to viņš dzīvoja, ar to viņš aizgāja 
mūžībā.

Mīlestībā viņu piemin meita 
Amanda ar vīru Gordon, mazdēls Va-
ris un lielā radu un draugu saime.

Dziedādama dvēselīte, Dieva dār-
zā iestaigāja!

Skaidrīte Dariusa

Andris Ruņģis
7.07.1933.–21.05.2019.

ta komponistiem, tādēļ svarīgākais re-
pertuāra atlases kritērijs ir kvalitatīva 
mūzika, profesionāli augstvērtīga un 
saturiski dziļa mūzika.

IN: Saprotu, ka gatavojoties konkur-
siem jāgatavo attiecīgi speciāla prog-
ramma, bet vai korim ir pamatreper-
tuārs – savs „zelta“ fonds – dziesmas, 
kuras atkal un atkal no jauna apgūst 
katra korim klātpienākusī dziedātāja?

AB: Ir dažas dziesmas, kuras izpildī-
juši visi kora sastāvi, piemēram, B. Skul-
tes Lūgšana, C. Franka Panis angelicus, 
B. Brittena Missa Brevis in d un citas.

IN: Cik un kādās valodās koris iz-
pilda dziesmas?

AB: Svarīgākā ir latviešu valoda. 
Tad noteikti otro vietu ieņem latīņu va-
loda, jo daudz dziedam sakrālo mūziku; 
angļu valodā arī iznāk dziedāt daudz, jo 
mūsdienās daudzi pasaulslaveni un arī 
mazāk zināmi (tajā skaitā arī latviešu) 
komponisti raksta angliski. Ir dziedāts 
arī vācu, japāņu, franču, spāņu, basku, 
krievu, ukraiņu, igauņu, lietuviešu, 
zviedru, itāļu, zulu u.c. valodās.

Par Jums
IN: Izmantojot gadījumu, vēlos 

Jums sirsnīgi pateikties, jo kā Austrā-
lijas Latviešu kora „Atbalsis“ (2013.g.) 
un Melburnas latviešu jauktā kora 
„Daina“ dalībniecei (2018.g.) man 
bija tā iespēja dziedāt Jūsu diriģētās 
dziesmas Dziesmu svētku Noslēguma 
koncertā. Liels paldies Jums!

Vai Jūs pati būsiet pirmo reizi Aus-
trālijā?

AB: Austrālijā viesošos pirmo reizi.
IN: Cik ilgi Jūs pati vadāt šo kori, 

kuram ir jau vairāk nekā 20 gadu?
AB: Kori vadu kopš 2000. gada, kad 

mana māsa Gunta Birziņa pārcēlās dzī-
vot uz ārzemēm un uzticēja man pašas 
izveidoto Doma kora skolas meiteņu kori.

IN: Vai Jums ir diriģenti-palīgi, 
balsu apmācītāji... utt.? Ja ir, tad cik 
un kas tieši?

AB: Meiteņu korī strādāju kopā 
ar kormeistari Zani Stafecku, kas ir 
bijusi arī mūsu kora dziedātāja savos 
skolas gados.

Kora menedžeres darbu šobrīd veic 
Madara Boka. Nu jau divus gadus sa-
darbojamies, un uzskatu, ka esam stipra 
komanda, jo tikai tā var tapt operas iestu-
dējums vai nozīmīgi ārzemju braucieni.

IN: Vai Jums ir vairāki kori, ko va-
dāt? Ja ir, tad kādi un cik?

AB: Esmu mākslinieciskā vadītā-
ja Ogres sieviešu korim RASA (kopš 
1997. gada) un sieviešu korim DZIN-
TARS (Rīga), ko 2000. gadā pārņēmu no 
izcilās diriģentes Ausmas Derkēvicas.

Esmu kordiriģēšanas profesore 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijā, mācu jaunos kordiriģentus arī 
Rīgas Doma kora skolā.

IN: Cik ilgi jau esat diriģente?
AB: Sāku strādāt dažādos koros jau 

1986. gadā, kad mācījos Jāzepa Medi-
ņa Mūzikas vidusskolas pēdējā kursā.

IN: Vai koncertos, Dziesmu svēt-
kos netraucē operatori, kas gan filmē 
diriģentam priekšā, gan pārvietojas 
starp koristu rindām?

AB: Jā, tas traucē. Varbūt arī 
esat redzējusi kādu video ierakstu no 
Dziesmu svētkiem, kur es pārvietojos 

diriģente tribīnē, lai redzētu solisti, jo 
operators visu laiku ķer kadrā mani, 
bet es no viņa mēģinu izvairīties un 
skatīties uz solisti... Koristu rindās 
esošos fotogrāfus jūtu tikai mazākos 
koncertos, kur tas tiešām traucē ļoti...

IN: Vai Jums ir kāds īpaši mīļš 
kora dziesmu komponists?

AB: Grūti būs nosaukt kādu vienu 
komponistu, bet īpašu saikni sajūtu ar 
Mārtiņu Braunu.

IN: Vai bez piedalīšanos koncertos 
festivāla ietvaros Austrālijā, būs arī 
kora koncerts Sidnejas Latviešu na-
mā?Vai paredzes apmeklēt citas Austrā-
lijas pilsētas? Citus Latviešu centrus?

AB: Jā, koncertēsim arī Sidnejas 
Latviešu namā un par to esam patei-
cīgas visiem, kas iesaistījušies šī kon-
certa rīkošanā. Diemžēl citos latviešu 
centros nebūsim, taču varam aicināt 
līdzjutējus un interesentus uz koncer-
tiem Kērnsā (Cairns), jo pēc Sidnejas 
dosimies uz festivālu turp.

IN: Ko Jūs vēlētos pateikt Austrā-
lijā dzīvojošiem latviešiem?

AB: Ir tiešām liels pagodinājums 
būt vienam no izredzētiem pasaules bēr-
nu un jauniešu koriem, kas aicināti svi-
nēt GONDWANA 30. jubileju. Latviešu 
kormūzika skanēs līdzās amerikāņu, 
franču, japāņu un daudzu citu autoru 
darbiem. Priecāsimies par katru latviešu 
klausītāju festivāla norisēs, kur būs gan 
dažādi koncerti, gan meistarklases. Jo 
īpaši gaidām tikšanos Sidnejas Latviešu 
namā, lai turpinātu Latvijas simtgades 
noskaņā godāt mūsu bagātās kultūras 
vērtības un īpaši – kora dziesmas!

IN: Liels paldies par interviju, uz 
drīzu tikšanos Austrālijā. Lai skan!  ■

Aira Birziņa – Intervija
Turpinājums no 14. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 8. jūn., plkst. 10.30 gaidīsim 
Jūs uz mūsu skaistumkopšanas salonu 
ALB namā. Malkosim veselīgas tējas 
un kopsim savas rokas un seju ar da-
bīgām paštaisītām maskām un mini 
manikīru. Dalības maks $5. Lūdzam 
pieteikties iepriekš.

Svētdien, 9. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien, 12. jūn., plkst. 10.30 iz-
brauksim (autobuss ar 24 vietām) no 
ALB nama uz Kuitpo mežu sēņot. 
Līdzi ņemiet lielus grozus sēnēm, ka-
batas nažus, saliekamos krēslus un 
pusdienām salātus vai kūku kopgal-
dam. LAIMA gādās par tēju, kafiju un 

desiņām. Cena $10 no personas. At-
griezīsimies Adelaidē ap plkst.16.00. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 11.jū-
nijam.
Ceturtdien, 13. jūn., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 

 
Turpinājums 20. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. jūnijs
Elfrīda, Sindija, Sintija
1834. arhitekts Jānis Baumanis. Pir-
mais Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdētājs.
1938. ALT režisore un aktrise, radio-
žurnāliste Valda Rube.
1989. netālu no Ufas Krievijā notika 
bojāta dabasgāzes vada eksplozija, 
kad tam garām brauca divi pasažieru 
vilcieni; bojā gāja 575 cilvēki.
1989. Ķīnā, Pekinā, Tjananmeņas lau-
kumā studentu protesti tika apspiesti 
ar armijas un tanku palīdzību, daudzi 
cilvēki gāja bojā.

5. jūnijs
Igors, Ingvars, Margots
Pasaules vides aizsardzības diena
1919. dibināta Cēsu skolnieku rota.
1929. rakstnieks Andrejs Dripe.

6. jūnijs
Ardis, Ingrīda
1909. Latvijā dzimis angļu filozofs Je-
saja Berlins (Sir Isaiah Berlin OM).
1929. kinorežisors Aloizs Brenčs.
1929. rakstnieks, gleznotājs Tālivaldis 
Ķiķauks.

7. jūnijs
Arnis, Gaida, Arno
1909. aktieris Jānis Grantiņš.

1919. nacionālās pretestības darbi-
nieks, publicists, Brīvās Latvijas re-
daktors Freds Launags.
1939. Berlīnē Latvijas ārlietu ministrs 
Vilhelms Munters un Vācijas ārlietu 
ministrs Joahims fon Ribentrops pa-
rakstīja Latvijas un Vācijas neuzbruk-
šanas līgumu.
1940. ķīmijas profesore, latviešu izglī-
tības darbiniece, Latvijas Okupācijas 
muzeja dibinātāja un ilggadējā direk-
tore Gundega Michele.
1959. sākās un 8. jūnijā turpinājās 
Latvijas kompartijas centrālkomitejas 
plēnums, kurā vairāki Latvijas PSR 
vadītāji tika apsūdzēti buržuāziskajā 
nacionālismā. Šis plēnums faktiski iz-
nīcināja Eduarda Berklava vadīto lat-
viešu nacionālkomunistu kustību.

8. jūnijs
Frīda, Frīdis, Mundra
1884. skolotājs, rakstnieks Eduards 
Mēklers.
1889. literāts, grāmatu izdevējs Edu-
ards Alainis.
1914. gleznotājs Gunārs Herma-
novskis.

9. jūnijs
Gita, Ligita
Vasarsvētki (2019)
1779. baltvācu entomologs autodi-

dakts, nozīmīgu publikāciju autors 
Benjamins Augusts Grimmentāls. 
Viņa savāktā kolekcija joprojām gla-
bājas LU Zooloģijas muzejā.
1921. gaidu vadītāja Austrālijā Elfrīda 
Rimšane. 
1934. ķīmiķis LZA īstenais loceklis 
Gunārs Duburs.
1959. PSRS CK sekretārs Hruščovs 
ierodas Rīgā, lai sāktu nacionālko-
munistu iztīrīšanu. Kopā ar Hruščovu 
nāca VDR delegācija, ko vada Val-
ters Ulbrihts un Oto Grotevols. Vācu 
viesi bija izteikuši vēlēšanos apskatīt 
1864. gadā uzstādīto pieminekli Her-
deram, kurš pēc Otrā pasaules kara kā 
padomju ideoloģijai neatbilstošs bija 
novākts. Likvidēta čuguna postamenta 
vietā tēlnieks Mārtiņš Zaurs steidzīgi 
izgatavoja melnu granīta pamatni, bet 
pašu krūšutēlu, kad strādnieki to no-
gāza un gatavojās aizvest, bija izglā-
busi un savā darba kabinetā paslēpusi 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
zinātniskā līdzstrādniece Olga Logi-
nova. Tas tika atkal uzstādīts Rīgā.

10. jūnijs
Anatols, Anatolijs, Malva
1884. rakstnieks Ontons Laizāns.
1954. autore-režisore un producente, 
žurnāliste un tulkotāja Ilona Brūve-
re.  ■

piedzīvoja to laiku, kad Latvija atjau-
noja savu neatkarību, un viņi redzēja, 
ka mūsu darbs trimdā ar latviešu sko-
lām un turēšanās pie latvietības nebija 
velts. Sevišķi mana mamma bija lepna 
par to, ka varēja par mani nobalsot at-
jaunotās Latvijas parlamentam.

Domājot par Latvijas nākotni jau-
najā simtgadē, liekas, ka mēs esam 
svarīgās krustcelēs; es ceru, ka ar vi-
sām nebūšanām un skandāliem mēs 
labi tiksim galā. Saprotu, ka to nekad 
pilnīgi izskaust nevar, bet samazināt 
gan mēs varētu daudz. Ļoti ceru, kas 
tas nebūs tik bieži sastopams kā tagad, 
lai mēs iemācītos godīgu ētiku, pieklā-
jīgu uzvešanos un arī rietumu atvērtī-
bu un, galvenais, lai mums uzlabotos 

demogrāfija.
Mums jāatjauno lielo ģimeņu kul-

tūra. Tas droši vien skan komiski no 
sievietes, kam pašai bērnu nav, bet, 
ja man tie būtu, es taču nevarētu būt 
bijusi pie to darbu darīšanas, ko darī-
ju. Par to es palīdzēju ģimenēm, kam 
bērni bija. Man patiktu redzēt, ka mēs 
latvietību piekopjam arī modernā dzī-
vē ar tautas tērpiem, rotām, dziesmām 
un tautas dejām. Lai latvietība nebūtu 
iekapsulēta, lai mēs nebūtu, kā ar naf-
talīnu piekaisīts drēbju skapis. Lai ma-
zāk būtu to cilvēku, kas domā, ka no 
Latvijas jābrauc prom, lai dzīvē kaut 
ko sasniegtu, jo tas Latvijā ir vēl labāk 
sasniedzams nekā ārzemēs. Lai mazāk 
būtu to cilvēku, kam jābrauc prom, lai 
saprastu, cik liela vērtība Latvija ir. 
Mēs nevaram sagaidīt, ka atgriezīsies 
visi, kas aizbraukuši; tāpat, kā nereāli 

bija cerēt, ka no trimdas atgriezīsies 
visi.

Arī nevajag, savā ziņa mums ir 
svarīgi, ka latviešu tīkls ir pa visu pa-
sauli, un tas mums tagad ir. Es gribētu, 
lai katrs latvietis īstenotu savu poten-
ciālu un atrod to, kas viņu interesē un 
ko viņš spēj sasniegt un var ko dot arī 
sabiedrībai.“

Ar to Inese savas interesantās dzī-
ves stāstu beidz, un es saprotu, ka būtu 
varējusi par viņu vien veselu grāmatu 
uzrakstīt, jo viņas nozīme Latvijā, 
manā ieskatā, ir nenovērtējama. Esmu 
bezgala priecīga, ka man vēl izdevās 
viņu satikt, pirms grāmata par trimdas 
bērnu bērniem bija pa īstam pabeig-
ta. Viņa noteikti ir viens apbrīnojams 
trimdas devums Latvijai.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 17. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. jūnijā.
€1 = 1,61140 AUD
€1 = 0,88631 GBP

€1 = 1,69430 NZD
€1 = 1,12570 USD

pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Sestdien, 15. jūn., plkst. 14.00 vai-
naga nolikšana Migrācijas muzejā. 
Īsu uzrunu teiks baltiešu padomes 
priekšsēdis Martin Hoile, kam sekos 
Migrācijas muzeja direktores Mandy 
Paul uzruna. Vainaga nolikšanā pie-
dalīsies mūsu latviešu skolas bērni 
ar dziesmām un citiem muzikāliem 
priekšnesumiem. Būs iespējama auto 
novietošana Torrens Parade Ground ar 
norādījumu, ka elektroniskie vārti būs 
atvērti tikai no 13.00 – 15.00.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas brīdis un vainaga no-
likšana Centennial kapos.
Ceturtdien, 20. jūn., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien, 20. jūn., plkst. 10.30 
Kino rīts ALB namā. Skatīsimies LTV 
dokumentālo filmu Laimes zeme. Šis ir 
stāsts par Padomju Latviju.
Piektdien, 21. - 23. jūn., Jāņi Dzin-
taros. Sestdienā: 9.30-12.00 Mārtiņa 
Beķerejas meistares demonstrācija. 
Dalības maksa $5 no personas. 14.00 
Sākas vainagu pīšana. Ja iespējams, 
ņemiet līdzi puķes vainagiem. 17.00 
Jāņa māte un Jāņa tēvs sagaida Jāņa 
bērnus. 18.00 kopīgas vakariņas. $20 
pieaugušiem (no 15 g), $10 bērniem 
(no 5 g). 19.00 Ugunskurs. 21.00 Kafija 
un kūkas. Svētdienā: 8.30-9.30 Pankū-
ku brokastis. 9.30-11.30 Koptelpu un 
pagalma satīrīšana.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 11.00 Trīs-
vienības svētki / Aizvesto piemiņas 
dienas ekumēnisks dievkalpojums. Ir 
iecerēts, ka piedalīsies katoļu garīdz-
nieks prāv. Agnis Rozītis, un ka vīru 
koris un vanadžu ansamblis kuplinās 
dievkalpojumu ar dziesmām. Gaidām 
kuplu apmeklētāju skaitu. 

Brisbanē
Svētdien, 9. jūn., skolas Pienene tik-
šanās pārcelta uz 16.jūniju.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 12.00 – 14.00 
latviešu valodas skola Pienene. Jūnija 
nodarbībā gan mazo, gan lielo bērnu 
grupas tēma ir Mana ģimene. Iepa-
zīsim vārdu krātuvi, padarbosimies 
ar ģimenes koka veidošanu un citam 
aktivitātēm. Dalības maksa $5 no ģi-
menes.
Sestdien, 22. jūn., plkst. 16.00 
Jāņu svinēšana Latviešu namā. 
Dejas, dziesmas, siers, alus un 
garšīgs svētku mielasts. Vainagu 
pīšana plkst.15.00. Pieteikties līdz 
15.jūnijam – Karen 0419689175 vai 
brisbanelatviancommunity@gmail.com

 Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 15. jūn., plkst. 13.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu Nācaretes baznīcā. Kal-
pos māc. Kolvins Makfersons un pie-
dalīsies koris Baltika.

Kanberā
Svētdien, 16. jūn., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrība rīko Aizvesto 
piemiņas atceri visai Kanberas lat-
viešu saimei Sv.Pētera baznīcas zālē, 
Reid. Atceres akta runu teiks LELBāL 
diakone Rota Stone (Mag.theol. LU. 
M.Litt. Oxford). Groziņi vēlami.
Sestdien, 22. jūn., plkst. 13.00 DV 
rīkotas Jāņu svinības Immanuel baz-
nīcas zālē, Lyons. Svinības kuplinās 
Kanberas tautas deju kopa Sprigulītis 
Tomas Walsh vadībā. Pusdienas $20 
no personas.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 11. jūn., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 14.30 Apvie-
notais baltiešu Aizvesto piemiņas akts 
Lietuviešu namā, 44 Errol Street, North 
Melbourne. Piedalīsies Latvijas, Lietu-
vas un Igaunijas Republiku goda konsuli 
Melburnā. Goda uzruna: Vincs Taškū-
nas, Galvenais padomdevējs Tasmānijas 
premjērvietniekam, Džeremijam Rokli-
fam. Priekšnesumi: Latviešu kori Daina 
un Veseris, lietuviešu koris Dainos Sam-
buris un Džilongas vīru ansamblis. Ieeja 
bez maksas. Visi aicināti pēc sarīkojuma 
pakavēties kopīgā launagā.
Sestdien, 22. jūn., plkst. 11.30 Jāņu 
ielīgošana Tērvetē, 301 Old Lancefield 
Rd, Springfield.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 11.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 11.00 Diev-
kalpojums / Trīsvienības svētki Lat-
viešu ciemā.
Svētdien, 23. jūn., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

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

Sidnejā
Sestdien, 8. jūn., plkst. 12.00 Pavār-
kursi Latviešu namā.
Piektdien, 14. jūn., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas akts Latviešu namā.
Sestdien, 22. jūn., plkst. 13.00 Jāņu 
sarīkojums Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 10.00 Svētā 

Gara svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 11.00 Aiz-
vesto piemiņas un Trīsvienības svētku 
dievkalpojums.
Svētdien, 23. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 9.30 Vasar-
svētku dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 7. jūn., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 7. jūn., plkst. 21.00 Jaunie-
šu kora BALSIS koncerts Īles BALSIS 
Īles luterāņu baznīcā (Baznīcu nakts 
ietvarā).
Sestdien, 8. jūn., plkst. 21.00 Īles 
Zaļumballe Īles tautas nama estrādē. 
Iedvesmojoties no Latvijas simtga-
des zaļumballes idejas, šogad Īles 
estrādē varēs kārtīgi izdejoties MC 
orķestra pavadībā, kur solisti būs 42 
Jauniešu kora BALSIS dziedātāji. 
Skanēs zaļumbaļļu slavenākais re-
pertuārs no 1920. gada līdz mūsdie-
nām. 
Svētdien, 9. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Ceturtdien, 13. jūn., plkst. 20.00 Lie-
lajā ģildē Rīgas festivāla ietvaros klau-
sītājus priecēs Londonā dzīvojošais, 
virtuozais krievu pianists – Antons 
Ļahovskis, Latvijas Nacionālais sim-
foniskais orķestris un diriģents Andris 
Poga. Koncertā skanēs Ferenca Lista 
melodiskais un bangojošais Otrais kla-
vierkoncerts un Sergeja Rahmaņinova 
Trešā simfonija.
Piektdien, 14. jūn., plkst. 18.00 fonds 
Sibīrijas bērni rīko bezmaksas piemi-
ņas koncertu Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes 
baznīcā. Uzstāsies koris Sõla, diri-
ģenta Kaspara Ādamsona vadībā un 
notiks vairāku jaundarbu pirmatska-
ņojumi.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes iesvētību diev-
kalpojums (ar kafijas galdu) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Otrdien, 18. jūn., fonda Mākslai va-
jag telpu mākslas telpa MVT Vasaras 
māja tiks atklāta Esplanādē pie Rai-
ņa pieminekļa, sabiedrībai piedāvājot 
kopā ar fondu un Latvijas Mākslas 
akadēmiju (LMA) svinēt Mākslas aka-
dēmijas simtgadi.  ■

Sarīkojumi
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