
Latvijas simtgade 
ātri tuvojas, un līdz ar 
to īstenojas vairāki pro-
jekti, kuriem ir mērķis 
svinēt Latvijas simtga-
di un iedvesmot tautu. 
Iespējams visplašākais 

no šiem projektiem ir Latvijas karoga 
ceļš, kura ietvaros pa visas pasaules 
latviešu centriem ceļo speciāls, Cēsīs 
darinātais Latvijas karogs.

Projekts, kas izveidojās 2015. g. 
2x2 nometnē Latvijā, cenšas savie-
not visas pasaules latviešus ar Latvi-
jas valsts simbolu – karogu. Latvijas 
simtgades jauniešu rīcības komiteja 
Svētku Rota uzņēmās projekta īsteno-
šanu, un 2x2 jauniešiem bija iespēja 
baudīt jaundarināto karogu 2016. gada 
nometnē Latvijā, kur kultūras minis-
tre Dace Melbārde oficiāli atklāja 
iniciatīvu. Karogs 
iesāka savu ceļu 
2016. gada de-
cembrī Austrālijas 
Latviešu Kultūras 
dienās un ceļos 
līdz 2018. gada 
novembrim, kad 
nonāks Brazīlijā. 
Pēc pasaules ce-
ļojuma karogs at-
griezīsies Latvijā. 
Starplaikā karogs 
viesosies Kanādā, 
Īrijā, Lielbritānijā, 
Vācijā, ASV (ie-
skaitot Baltimoras 

Dziesmu svētkos), Zviedrijā, Igaunijā, 
Islandē, Dānijā, Norvēģijā, Somijā un 
Luksemburgā.

Kanāda ir otrā valsts, kura saņem 
karogu. To sagaidīs pasākumi deviņās 
Kanādas pilsētās: Montreālā, Otavā, 
Toronto, Hamiltonā, Saskatūnā, Ed-
montonā, Kalgārijā, Kelonā un Vankū-
verā. Katrs latviešu centrs ir uzņēmies 
rīkot savu pasākumu un godināt karo-
gu savā īpašā veidā. Pirmais pasākums 
bija Montreālā, 4. martā.

LV100 karogs ieradīsies Toron-
to piektdien, 10. martā, kur jaunieši 
viņu godinās LNJAK pasākuma Šī 
Māksla Ir Jauna atklāšanā. Tālāk viņš 
būs Kristus Dārzā svētdien, 12. mar-
tā, lai mūsu vecākā latviešu paaudze 
varētu arī būt daļa no karoga ceļa.
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„Lielie kapi“ Rīgā. (Skat. rakstu 11. lpp.)
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2018. gadā latvieši visā pasaulē 
svinēs Latvijas neatkarības un tautas 
brīvības simtgadi. Rodas jautājums, 
ko gan latviešu tautai ir maksājusi šī 
neatkarība, šī brīvība?

Divdesmitais gadsimts mūsu tau-
tai devis tikai īsus atelpas brīžus no 
kariem, okupācijām, varmācīgām iz-
sūtīšanām un trimdas. Tautas dzīvais 
spēks ir cietis neaprakstāmus zaudē-
jumus, taču vistumšākajos, visizmisī-
gākajos brīžos pastāvēja ticība, cerība 
un drosme, kas beidzot izcīnīja brīvu 
Latviju.

Jau Pirmā pasaules karā latviešu 
strēlnieki paklausīja sauklim, pulcē-
ties zem Latvijas sarkanbaltsarkaniem 
karogiem. Kad 1917. gadā Krievijā 
sākās revolūcija, latviešu virsnieki 
sāka redzēt īstu iespēju, atbrīvoties 
no krievu un vācu kakla kungiem, un 
pēc 700 verdzības gadiem trauslo Lat-

vijas Republiku deklarēja 1918. gada 
18. novembrī. Šīs republikas starp-
tautisko atzinību un tiesības latviešu 
pulki izcīnīja Tīreļpurvā, Nāves salā 
un Ložmetējkalnā. Šos pulkus veidoja 
un iedvesmoja pirmais latviešu armi-
jas vadītājs pulkvedis Oskars Kalpaks. 

Un tautas brīvība ir jūsu 
kapu rota,

Kas cauri mūžiem zemi 
apstaros’.

Jānis Akuraters
Šāda moto paspārne 

risinājās Daugavas Va-
nagu atceres sarīkojums 

Adelaidē, sestdien, 4. martā, pieminot 
mūsu tautas pēdējo simts gadu varo-
ņus. Kad zālē bija ceremoniāli ienests 
karogs, nodaļas priekšniece Gunta 
Rudzīte īsumā atgādināja klātesošiem 
par tautas upuriem pagātnē un šo die-
nu reāliem draudiem mūsu tēvzemes 
brīvībai un pastāvēšanai. Agresija no 
austrumiem izpaužas gan melīgajos 
un nicinošajos vārdos, gan ieročos. 
Mums jābūt allaž modriem.

Ilga Vēvere pasniedza vizuālu 
priekšnesumu Ziemassvētku kaujas 
mūsdienu skatījumā, ko bija sakopojis 
pulkvedis Jānis Hartmanis Latvijā. Šī 
prezentācija kuplināja un pasvītroja 
priekšnieces teikto par latviešu pir-
mā karaspēka upuriem. Turklāt kļu-
va skaidrs, ka latviešu centienus pret 
vāciešiem nodeva krievu karavadoņu 
nemākulība kara gaitu plānošanā, un 
Sibīrijas pulki, kuri gluži vienkār-
ši aizbēga no kaujas. Arī ziemas sals 
radīja nelabvēlīgus apstākļus. Taču 
beigās ar milzīgām grūtībām un zau-
dējumiem latvieši izcīnīja savu brīvo 
valsti. Ja katra bilde atsver tūkstoš vār-
dus, tad mēmās bildes uz ekrāna runā-
ja patiešām skaļu valodu.

Kopdziesma Daugav’ abas malas 

ievadīja sarīkojuma koncerta daļu, ko 
turpināja pianists Raimonds Jaudzems 
ar V. A. Mocarta un J. F. Burgmillera 
klavieru darbiem. Vanadžu Ansamblis 
sniedza trīs dziesmas, to skaitā Kārļa 
Alberta 1943. gadā Rīgā apbalvoto Par 
zemi ko mīlam.

Karavīra pēdējā vēlēšanās jau 
pirmajā dzejoļa rindiņā ir pavisam 
skaidra: Uz pašas sirds liec latvju ze-
mes sauju... Šo Aijas Vilnis dzejoli ar 
viscaur aizkustinošiem vārdiem lasīja 
Astra Kronīte. Rindiņa ...un krūtīm 
pārklāj svēto karogu izraisīja mitrumu 
ne vienā vien acī.

Vīru koris Daugava bravūrīgi no-
dziedāja trīs dziesmas par dzimtenes 
skaistumu un vīru drosmi, tad pievie-

Kalpaks. Leģionāri. Kurzemes cietoksnis
Piemiņas sarīkojums Adelaidē
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Apvienotais vīru koris „Daugava“ un Vanadžu ansamblis. Diriģente Inese Lai-
ne (no kreisās).
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nojās Vanadžu ansamblis, lai kopīgi 
skanētu vēl divas dziesmas. Abus ko-
rus diriģē Inese Laine.

Pēc divdesmit piecu minūšu pār-
traukuma, turpat sešdesmit viesi sēdās 
pie svētku galda, lai svinētu DV Ade-
laides nodaļas 65 gadu dibināšanas ju-
bileju, bet tas ir cits stāsts.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas brīvība: kāda cena?
DV Adelaides nodaļas priekšnieces Guntas Rudzītes uzruna
Uzruna Kalpaka /Kurzemes Cietokšņa atceres sarīkojumā Adelaidē 2017. gada 
4. martā.

 
Turpinājums 14. lpp.

Gunta Rudzīte.
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Gunta Cēse pirmo 
reizi Austrālijā viesojās 
2015. gada septembrī, 
piedaloties Starptautis-
kajā Elizabetes Koneles 
dramatiskajiem soprā-
niem veltītajā konkursa 
finālā Sidnejā.

Pēc konkursa Gunta apceļoja arī 
draugus Melburnā un Adelaidē, abās 
pilsētās uzstājoties ar operu āriju 
programmu, kā arī sniedzot dziedāša-
nas meistarklases Adelaides Konser-
vatorijas vokālās nodaļas studentiem 
un strādājot pie Melburnas jauktā kora 
DAINA vokālā skanējuma.

Šoreiz dziedātāja ir atbraukusi uz 
Austrāliju atvaļinājumā, pirms lielas 
darba spriedzes uzsākšanas Vācijā. 
Septembrī viņa pārcelsies uz Štrālzun-
des pilsētu pie Baltijas jūras, kur divus 
gadus būs Pomerānijas Operas soliste 
un dziedās dažādas lomas, kā piemē-
ram, Amēliju Dž. Verdi operā Masku 
balle, Dž. Pučini Tosku (titullomā), 
Blānšu A. Previn Ilgu tramvajs u.c. 
Pašlaik dziedātāja ir brīvmāksliniece 
un dzīvo Nirnbergā, bet uzstājas ar 
koncertiem visā Vācijā, kā arī ir vo-
kālais pedagogs Nirnbergas Pilsētas 
teātra bērnu operas korī.

Soprāns viesojas tikai Melburnā, 
atkal strādājot ar kori DAINA un arī 
uzdāvinot Melburnas tautiešiem kon-
certu Latviešu namā un priekšnesumu 
plašākai publikai Melburnas pilsētas 
centrā – St Michael’s Uniting Church.

Operas vakars intīmā gaisotnē
ar vīnu un sieru piektdien, 

10. martā, no plkst. 19.00 (sākums 
plkst.19.30), Melburnas Latviešu nama 
kafejnīcā, 3 Dickens Street, Elwood. 
Sarīkojums notiks Nama mājīgajās 
kafejnīcas telpā, sēžot pie galdiņiem, 
iemalkojot vīnu, baudot uzkodas. 
Programmā iekļauti R. Vāgnera, 
P. Čaikovska, Dž. Pučīnī, Dž. Verdī, 
A. Previna, J. Mediņa, A. Kalniņa, 
E. Dārziņa, A. Jurjāna un J. Vītola 
skaņdarbi. Guntu Cēsi pavadīs aus-

trāļu pianists un komponists Jacob 
Abela. Ieeja: $25/$20 (pazem.); skolas 
audzēkņiem bez maksas. Vīnu, sieru 
un pīrāgus varēs iegādāties uz vie-
tas. Ieejas maksā iekļauta pirmā vīna 
glāze. Pieteikšanās Operas mūzikas 
vakaram vēlama, sazinoties ar Anitu 
Andersoni: granita@ozemail.com.au 
vai 0411 263 973.

Operu ārijas ērģeļmūzikas koncer-
tu sērijas ietvaros

Iepriekšējā dienā Gunta Cēse uz-
stāsies arī Ērģeļmūzikas koncertsē-
rijas ietvaros St Michael’s baznīcā, 
Collins un Russell ielu krustojumā, 
pilsētas centrā. Iepriekšējo reizi, kad 
Gunta viesojās Melburnā, Gunta tika 
uzlūgta dziedāt St Michael’s Day 
dievkalpojumā šajā pašā baznīcā. 
Pavadījumu atskaņos pieredzējušais 
ērģelnieks un baznīcas muzikālās 
dzīves vadītājs Rīss Boaks (Rhys 
Boak).

Koncerts notiks ceturtdien, 
9. martā, plkst. 13.00 – 13.30. Gunta 
Cēse dziedās Dž. Verdī, R. Vāgnera 
un P. Čaikovska operu ārijas. Ieeja bez 
maksas.

Anita Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Tā sauktais Kapu 

tramvajs ir pēkšņi pa-
augstinājis interesi par 
Lieliem kapiem Rīgā.

Atgādināšu, ka Rīgas 
dome paredz būvēt jaunu 

tramvaja līniju no Krišjāņa Barona ielas 
cauri Skanstes apkaimei līdz Andrejsa-
lai. Traci ir sacēlis posms pa Senču ielu, 
kurai vienā pusē ir Lielie kapi un otrā 
pusē Pokrova kapi un Jēkaba kapi. Strīds 
ir par to, ka tramvajs nebrauks pa patrei-
zējo braucamo daļu, kurā ir un paliks čet-
ras braukšanas joslas, bet tas būs blakus 
esošam ceļam, ar vārdu sakot, kapos.

Lielie kapi ir sistemātiski postīti 
okupācijas laikā. Kapakmeņi un pie-
minekļi bija aizvākti un 1980. gados 
pat izmantoti kā izejmateriāls profe-
sionāliem tēlniekiem. Paliekošu rētu 
veidoja Senču iela, kuru 1960. gadu 
beigās izveidoja, vienkārši novācot 
kapakmeņus, nolīdzinot kapu vietas, 
un būvējot ceļu pāri kauliem. Visvai-
rāk cieta Jēkaba draudzes apbedījumi.

Interesanti, ka 1985. gadā tagad bē-
dīgi slavenais Alfrēds Rubiks, tā laika 
Rīgas pilsētas mērs (jeb Rīgas pilsētas 
izpildkomitejas priekšsēdētājs), lika 
uztaisīt kapu pieminekļus Krišjānim 
Baronam un Fricim Brīvzemniekam.

Ja Latvijas evaņģēliski luteriskā 
baznīca atguva Lielos kapus savā īpa-
šumā pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas, tā tomēr ir izvairījusies no to kop-
šanas ar argumentu, ka baznīcai pieder 
zeme, bet nepieder paši kapi, tāpēc lai 
tos kopj, kas grib vai spēj. Kādu laiku 
Rīgas pilsēta veica Lielo kapu kopša-
nu, līdz kamēr tā saprata, ka nedrīkst 
uz sava rēķina kopt privātu zemi.

Cīņa par Lielo kapu glābšanu ir tiku-
si tik tālu, ka Valsts kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcija ir ierosinājusi 
valstij nopirkt Lielos kapus. Kultūras 
ministrija ir paredzējusi 2017. gadā iz-
dot 100 000 euro Lielo kapu kopšanai.

Tātad interese ir paaugstināta. Bet 
kas tad ir apglabāts šajos kapos? Daži 
no pazīstamākiem varētu būt: bijušais 
Rīgas mērs Georgs Armitsteds (George 
Armitstead), Krišjānis Barons, arhitekts 
Jānis Frīdrihs Baumanis, būvuzņēmē-
jas Kristaps Bergs (uzbūvēja Berga 
bazāru), publicists un dzejnieks Fricis 
Brīvzemnieks, etnogrāfs Johans Kris-
tofs Broce, pirmais Rīgas pilsētas arhi-
tekts (Stadt-Architekt) Johans Daniels 
Felsko, mākslinieks Jāzeps Grosvalds, 
valodnieks Kārlis Mīlenbahs, dzej-
nieks Vensku Edvarts, Rīgas pilsētas 
arhitekts Reinholds Šmēlings, publicists 
Krišjānis Valdemārs un daudzi citi.

Aizejiet, pastaigājieties pa Liela-
jiem kapiem, apbrīnojiet to, kas palicis, 
un mudiniet politiķus, ierēdņus, ga-
rīdzniekus un arhitektus, lai tos glābj, 
kamēr vēl ir kāds mazums, ko izglābt.

GN

Latviešu soprāns Gunta Cēse
Atgriezusies Melburnā

Gunta Cēse.
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Plašākais Toronto sabiedrības pa-
sākums notiks piektdien, 17. martā, 
plkst.19 Kanādas Latviešu centrā, To-
ronto. Pēc svinīgās karoga ievešanas 
būs daudzpusīga programma ar mūsu 
vietējiem talantiem, ieskaitot Dauga-
viņu, Dzirksti, Dižo Danci, Skandu, 
TLBSS koklētājus un dejotājus un ci-
tus solistus! Visiem būs iespēja paraks-
tīties īpašā vēlējumu grāmatā, kas ceļo 
līdzi karogam. Ieeja pret ziedojumiem. 
Vakariņas būs pieejamas Umurkumu-
rā no plkst.17 ar iepriekš pieteikšanos. 
Atspirdzinošie dzērieni un uzkodas 

Lielajā zālē no plkst.18. Pēc pasākuma 
sekos danči. Nenokavējiet brīnišķīgo 
iespēju būt daļai no Kanādas latviešu 
simtgades svinēšanas ceļa!

Svētdien, 19. martā, karogs iera-
dīsies Hamiltonā. Karogs tiks godi-
nāts Kristus draudzes dievkalpojumā 
plkst. 11. Sekos programma Mēs Lat-
vijai lejas zālē, ar dziesmām, dzeju 
un deju. Piedalās Hamiltonas vīru 
ansamblis, Vainadziņš, Latviešu sko-
la Hamiltonā, Eva un Toms Tenteri, 
Skanda un citi. Ieeja pret ziedojumiem.

Līva Zemīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Latvijas simtgades karogs
Turpinājums no 1. lpp.
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Austrālijas vietējo latviešu vidū tā 
jau ir izveidojusies par iecienītu tra-
dīciju, ka daudzu gadu garumā katra 
mēneša pirmajā ceturtdienā Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā cilvēki satie-
kas uz pildīto pankūku pusdienām, 
kurām gatavošanās sākas jau vairākas 
dienas iepriekš.

Kā zināms, Latvijā bieži ciemiņi tiek 
cienāti ar pašceptām pankūkam. Ja vēl 
ciemiņus izdodas pacienāt ar pašu dār-
zā izaudzēto ogu vai augļu ievārījumu, 
ciemošanās un ēdiena baudīšanas prieks 
noteikti sniegs pozitīvas emocijas vēl uz 
ilgu laiku. Viesošanās ir ne vien lieliska 
iespēja baudīt pašu gatavotu maltīti, bet 
arī satikt cilvēkus, kurus ikdienā varbūt 
neizdodas sastapt pārāk bieži attāluma 
vai dzīves aizņemtības dēļ.

Arī man marta pirmajā ceturtdienā 
bija iespēja palīdzēt Sidnejas Daugavas 
Vanagu virtuvē maltītes gatavošanā, 
palīdzot sagatavot pildītas pankūkas, 
cept ābolu plātsmaizi, drumstalu mai-
zi un ķimeņmaizītes, kā arī klausīties 
Austrālijas latviešu dzīves stāstus un 
atmiņas par viņu Latviju. Apbrīnojami, 
ka cilvēki, kuri, savu dzimteni atstāja kā 
mazi bērni (daži vairāk kā septiņdesmit 
gadus atpakaļ), joprojām runā skaidrā 
latviešu valodā un, neskatoties uz aktī-
vo ikdienu tālajā Austrālijā, katru dienu 
domā par savām dzimtajām vietām un 
arī seko līdzi notikumiem Latvijā. Pie-
tiekami daudzi latvieši, kas jau ilgus 
gadus dzīvo Austrālijā, neskatoties uz 
savu ievērojamo vecumu, regulāri mēro 
tālo ceļu uz Latviju, lai viesotos dzimte-
nē un apciemotu savus radus.

Šajās kopā būšanas reizēs redzama 
skaudrā dzīves realitāte: laiks nežēlo 
un negaida nevienu un varbūt tieši, pa-
liekot vecākiem, šie kopā sanākšanas 
pasākumi kļūst vēl būtiskāki ne vien 
tāpēc, lai satiktu savus tautiešus un 
sava starpā runātu latviski, bet arī, lai 
kopīgi atcerētos savas bērnības un jau-
nības dienas Latvijā, kas daudziem uz 
mūžu palikušas spilgtā atmiņā.

Austrālijas latvieši savas atmiņas 
par dzimteni izpauž dažādos veidos, 
piemēram, Sidnejas latviete Biruta 
Klarka (Clark), kas Austrālijā ieradās 
gandrīz septiņdesmit gadus atpakaļ, 
savas atmiņas par Latvijā pavadīto 
bērnību un kara gadiem, stāstu un dze-
jas veidā ir aprakstījusi 2014. gadā Lat-
vijā izdotajā grāmatā Domu Kamols:

Tu mana sapņu pilsēta pie jūras,
Tu mana sapņu vietiņa,
Kādēļ man ir tādas jūtas,

Vai vēl es reizi Tevi redzēšu?
Ir pagājuši ilgi gadi,
Es esmu tālu pasaulē,
Bet kādēļ mani moka jūtas,
Ardievu brīdī gūtas – tur tālumā.
(Dzejolis Tu mana pilsēta pie jūras 

sarakstīts 1982. gadā, Austrālijā.)
Klausīties cilvēku atmiņu stāstus, ir 

neticami interesanti, jo tie atklāj skarbo 
Latvijas un Eiropas vēsturi, kas ietek-
mējusi tik daudzu cilvēku likteņus un 
izsvaidījusi latviešus pa visu pasauli.

Ilgus gadus dzīvot vairākus des-
mitus tūkstošus kilometrus prom no 
Latvijas un ik dienu saglabāt mīlestību 
pret dzimteni savā sirdī spēj saprast 
tie, kuri ir izdzīvojuši līdzīgu pieredzi, 
atstājot dzimteni, dodoties trimdā vai 
tas būtu piecdesmit vai desmit gadus 
atpakaļ. Katram mums ir savs stāsts 

Pankūku ceturtdiena Sidnejā
Iecienīta tradīcija daudzu gadu garumā

Kanberas Latviešu 
biedrības februāra sa-
ietu, šī gada 25. febru-
ārī, Imanuela baznīcas 
zālē, Lyons, rīkoja KLB 
pieaicinātā jaunā (trešā) 
paaudze Ivetas Beilsas 

(Bales) vadībā.
Izvēlētā saieta tēma bija Ģimenes 

diena, ar domu pulcināt ģimenes ko-
pīgā pēcpusdienā - satikties maziem, 
jauniem un veciem.

Šī doma īstenojās, un, saietā, bija 
dzimtas ar divām un trīs paaudzēm, 
un, viņu vidū, Eversonu dzimta ar čet-
rām paaudzēm.

Apmeklētāju skaits bija neparasti 
kupls – satikās paziņas, kas gadiem 
ilgi nebija redzējušies. Bija apmeklētā-
ji, kuri, izlasot paziņojumu par saietu, 
bija atnākuši meklēt pairušo saiti ar 
latvietību. Bija nelatvieši, kuru kād-
reizējās dzīves bija savijušās ar latvie-
šiem.

Saietu atklāja KLB priekšnieks 
Juris Jakovics. Turpinājumā Marī 
Bērka (Maree Burke) (īru izcelsmes) 
stāstīja par viņas bijušo vīra māti, lat-
vieti, un iepazīšanos ar latviešu kuli-
nāro mākslu. Ar humoru viņa stāstīja 
par viņu ik nedēļu kopīgo pārtikas 
iepirkšanos – skābi kāposti, sālītas 
siļķes, skābs krējums un rupjā maize. 
„Iemācījos gatavot latviešu ēdienus 
un pieradu pie latviešu dzīves veida,“ 
teica Marī.

Skaidrīte Dariusa, savukārt, stās-
tīja par savu vecmāmiņu, pieminot 
vecmāmiņas dzīves gudrību un vec-
māmiņas stāstu par Burvju apli un tā 
brīnumaino spēku.

Tālāk, saieta ritējumā jauni un veci 
ielocīja kājas rotaļā Kumeliņi.

Telpā bija iekārtoti galdi, pie ku-
riem jauniņā paaudze varēja paska-
tīties bērnu grāmatas vai izmēģināt 
roku zīmēšanā. Uz uzstādītā ekrāna 
(Juris Jakovics), visu laiku ritēja vide-

ofilma ar dejām un rotaļām.
Saiets notika divās valodās – lat-

viešu un angļu.
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes diena Kanberā
Bija dzimtas ar divām un trīs paaudzēm

Inga Piekalna ar abiem vecvecākiem – 
Kolinu Beilsu (Colin) Bales un Minjo-
nu Piekalnu.
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Daugavas Vanagi, 
sasauksimies!

Būtu interesanti ie-
līst galvās DV Adelaides 
nodaļas dibinātājiem un 
uzzināt, cik tālu nākot-
ni viņi prognozēja savai 
nule dzimušai DV noda-

ļai? Vai vispār viņiem tāda doma ienā-
ca prātā? Neapšaubāms ir fakts, ka pēc 
sešdesmit pieciem gadiem nodaļa vēl 
ne tikvien pastāv, bet rosīgi darbojas. 
Darba mūžā sešdesmit pieci gadi gan 
skaitās pensionēšanās laiks, bet nodaļā 
nevienam ne prātā nenāk pasēdēt saulī-
tē vai bezdarbībā atdusēties uz lauriem.

Tā kā latvieši ir dziedātāju tauta, 
svinības sestdien, 4. martā, iesākām 
ar pienācīgi kareivīgu dziesmu Nu 
ardievu, Vidzemīte, kam tūlīt sekoja 
LR Goda konsula Dienvidaustrālijā 
Dr. Valda Tomaņa apsveikums. Diem-
žēl diplomāta uzdevumi pašu konsulu 
bija aizsaukuši uz Rīgu, taču viņš bija 
atstājis ne tikai rakstisku apsveikumu, 
bet arī t.s. karoga kāta naglu – piemi-
ņas plāksnīti ar attiecīgu sveicienu, ko 
piestiprina nodaļas karoga kātam. Ilga 
Vēvere nolasīja rakstisko sveicienu, 
bet vēl dzīvi palikušie divi dibinātāji – 
Artūrs Berķis un Juris Dancis, karo-
ga kātam pienagloja plāksnīti.

Jubilejai par godu jau pirms da-
žiem mēnešiem Andris Jaudzems no-
daļas valdes uzdevumā iekārtoja sar-
kanbaltsarkanu rožu dārzu; kopā pieci 
krūmi pie nama vārtiem. Sestdien pie 
vārtu staba beidzot piestiprināja uz-
rakstu: Šis rožu dārzs atzīmē 65 gadus 
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai 
26. janvārī, 2017. g.

Lai bada dēļ neizceltos tautas ne-
mieri, priekšniece aicināja klātesošos 
pie Vanadžu sarūpētā mielasta galda. 
Kad visi jau izskatījās labi paēduši, 
nodziedājām vēl vienu dziesmu. Tad 
izrādījās, kas nodaļas jubileju svin 
ne tikai Adelaidē, bet arī debesīs un 
ellē! It sevišķi dažus elles iemītniekus 
šī jubileja satrauc, tādus kā Staļinu, 
Hitleru, Rūzveltu, Čerčilu un Musoli-
ni! Par to, kā šie pieci super-riebekļi 
centās savu kara laika rīcību attaisnot 
un īslaicīgi nonāca pie debesu vārtiem 
savu taisnību meklēdami, pastāstīja 
Ilga Vēvere un Gunta Rudzīte. Pa 
ceļam iznāca liels humors, un ne jau 
tiem pieciem par labu! Pēc tam Vana-
džu ansamblis uzstājās ar trim tautas 
dziesmām, kur trešajā piedalījās arī 

pāris vīri no vīru kora, jo tur bija runa 
par kādu iedomīgu puisi.

Starp apsveikumiem trūka ziņas 
no Donalda Trampa un karalienes Eli-
zabetes, arī Putins atturējās (!), toties 
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
priekšnieks Andrejs Mežmalis un 
Goda priekšnieks Juris Augusts bija 
atsūtījuši bagātīgus un cildinošus ap-
sveikumu vārdus. Austrālijas valdes 
priekšnieks Aleksandrs Grimms 
arī nebija aizmirsis Adelaides noda-
ļas jubileju, un Melburnas nodaļas 
priekšnieks Jānis Kārkliņš un Pertas 
nodaļas priekšnieks Ilmārs Rudaks 
pievienoja savus atzinīgos vārdus. Ir 
vienmēr jauki saņemt apsveikumus 
arī no citām organizācijām, un šoreiz 
varējām priecāties par sadarbības ap-
liecinājumiem no Adelaides Latviešu 
nama kooperatīva priekšsēža Anda 
Bērziņa un Adelaides Latviešu biedrī-
bas priekšsēdes Ilzes Radziņas.

Pēc sešdesmit pieciem gadiem ir 
pienācīgi vārdā nosaukt visus tos, kuri 
piedalījās nodaļas dibināšanā. Trīsdes-
mit trīs vīri, lielākā daļa leģionāri, ir 
parakstījušies pirmās sapulces dalīb-
nieku sarakstā. Visus vārdus nolasīja 
pašreizējā biedrzine Ilga Vēvere. Uz 
katru vārdu atsaucās vairāki klausītāji, 
kas šo cilvēku vēl atceras. Oriģinālais 
saraksts ierāmēts aplūkojams DV namā 
pie sienas. Kopš dibināšanas nodaļu ir 
vadījuši astoņi priekšnieki, neskaitot 
pašreizējo, un daži šo jūgu ir uzņēmu-
šies ilgus gadus. Paldies viņiem!

Kopš piecdesmitajiem gadiem no-
daļai vēl arvien uzticīgi ir palikuši seš-
padsmit biedru. Šeit man jāatvainojas 

Oļģertam Švāģerim, kura vārds aiz 
pārskatīšanās tika izlaists no nolasītā 
saraksta. Nejauši apvainoju uzticīgu 
Vanagu un ļoti ilggadīgu vīru kora te-
noru. Lūdzu piedošanu.

Tai pašā gadā, kad dibinājās Vana-
gu nodaļa, darbību sāka arī Vanadžu 
kopa, jo citādi, kurš tad tos pīrāgus 
ceps un tās maizītes smērēs? Sešdes-
mit piecos gados ir saceptas un sasmē-
rētas auto kravas pīrāgu un maizīšu! 
No pašām pirmajām vairs nav neviena, 
bet ilggadīgākām Vanadzēm Ritai Pil-
lupai, Verai Burdikovai un Rasai Fe-
jai pasniedza simbolisku ziedu pušķīti; 
tāpat arī pašreizējai kopas priekšniecei 
Regīnai Berķei. Arī nodaļas priekš-
niecei Guntai Rudzītei tika ziedi.

Nodaļai ir atbalstītāji ne tikai ze-
mes virsū, bet arī aizsaules pulkos. 
Kopš 1966. gada, 40 testamentārie no-
vēlētāji ir nodaļai dāvājuši $1 803 431! 
Uz goda dēļa vitrīnā var lasīt viņu 
vārdus. Visiem biedriem un atbalstī-
tājiem – gan dzīviem, gan mirušajiem 
vīru koris par godu nodziedāja Še brā-
līgi mēs stājam. Te nu bija īstais brīdis 
pieminēt trīs vīru kora diriģentus: St-
asi Līvmani (kurš jau kopš 2000. gada 
diriģē eņģeļu kori), Astru Kronīti un 
Inesi Laini. Godinājām viņas ar zie-
diem. Visu beidzot, priekšniece sirsnī-
gi pateicās valdes locekļiem, bez kuru 
darba nodaļa nespētu eksistēt.

Atlika vēl tikai kliņģeris un tosts 
ar šampānieti. Sešdesmit pieci gadi 
nosvinēti. Tagad tikai naski jāstrādā 
uz septiņdesmit!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Piemiņa un izpriecas DV namā Adelaidē
DV Adelaides nodaļas 65. dzimšanas dienas svinības

Kliņģeris un tosts ar šampānieti. No kreisās DV Adelaides nodaļas vadītāja 
Gunta Rudzīte un Regīna Berķe.
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un atmiņas par savu Latviju.
Latvija ir maza valsts un latviešu 

skaits pasaulē samazinās, tāpēc jo īpa-
ši būtiski ir vienam otru atbalstīt un 

pieminēt savās domās dzimteni, kā arī, 
cik vien iespējams, sekmēt Latvijas iz-
augsmi, neskatoties uz to, kurā pasau-
les malā mēs katrs atrastos. Latvija rīt 
būs tāda, kādu to ar savām domām un 
darbiem veidojam šodien.

Sintija Bernava

Biedrības „Donum Animus“ valdes 
priekšsēdētāja ar ilggadēju darba 

pieredzi, strādājot Latvijas Republikas 
parlamentā, Ministru kabinetā Latvijā 

un strādājot ar attīstības sadarbības 
jautājumiem attīstības valstīs.

Laikrakstam „Latvietis“

Pankūku ceturtdiena Sidnejā
Turpinājums no 4. lpp.
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„Daugavas Vana-
gu Melburnas nodaļa 
jau ilgus gadus atbal-
sta Melburnas jauniešu 
iespējas pavadīt laiku 
Latvijā prasot tikai kad 
viņi atgriežas mums pa-

stāstīt par saviem piedzīvojumiem.“ 
Ar šiem vārdiem Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas valdes priekšsē-
dis Jānis Kārkliņš, atklāja referātu 
pēcpusdienu svētdien, 19. februārī, 
Daugavas Vanagu mītnē Melburnā 
kur bija ieradušies ap 60 klausītāji lai 
noklausītos trīs Melburnas jauniešu 
stāstījumus par viņu piedzīvojumiem 
2016. gada vasarā Latvijā.

Vispirms J. Kārkliņš iepazīstināja 
publiku ar Sveika, Latvija! ceļojumu, 
kas darbojies jau vairākus gadu des-
mitus un kurā no Melburnas pagājušā 
gadā piedalījās divi jaunieši – Oskars 
Cīrulis un Ēriks Stepaņuks. Tālāk jau-
nieši, kopā ar pavadoni Ēriku Cīruli, 
pastāstīja savas domas un iespaidus 
par divu nedēļu pavadīto laiku Latvi-
jā.

Klātesošiem, ar bilžu palīdzību, 
jaunieši stāstīja par to, ko katru dienu 
darīja un redzēja. Mēs dzirdējām par 
apmeklējumiem ne tik vien Rīgā un 
citās lielākās pilsētās, bet arī mazā-
kās Latvijas pilsētiņās. Divu nedēļu 
laikā tika apbraukāti visi četri Latvi-
jas apgabali. Šajā laikā Sveika, Latvi-
ja! dalībnieki ne tik vien redzēja tās 
vietas, kuras mēs visi apskatam Lat-
vijā, kā piemēram, Brīvības piemi-
nekli, bet arī tikās un kopā priecājās 
ar Latvijā dzīvojošiem vidusskolas 
vecuma jauniešiem un redzēja vietas, 
par ko maz agrāk zināja, kā piemē-
ram, apciemojot Rūdolfa Blaumaņa 
un Annas Brigaderes dzimtās vietas. 
Liekas tomēr, ka abus jauniešus vis-
vairāk imponēja muzikālās grupas 
Prāta Vētra koncerts. Sveika, Lat-
vija! dalībnieki ne tik vien redzēja 
koncertu, bet arī tikās un runāja ar 
māksliniekiem. Jaunieši arī izcēla, 
ka bija Lestenē, kur izstaigāja Leste-
nes brāļu kapus un apskatīja Lestenes 
baznīcu. Ceļojuma laikā Sveika, Lat-
vija! dalībnieki arī apciemoja Oku-
pācijas muzeju un Stūra māju. Abiem 
jauniešiem uzkritis, cik mazi ir kam-
bari Stūra mājā un cik grūti būtu bijis 
pavadīt tur dažas dienas, kur nu vēl 
ilgāku laiku.

Kad divas nedēļas bija pavadītas, 
esot bijis ļoti grūti šķirties no Ameri-
kas un Kanādas latviešu jauniešiem, ar 
kuriem šajā laikā bija sadraudzējušies. 
Tomēr ar tehnoloģijas palīdzību jau-
nieši turpina sazināties ar jauniepazī-
tiem draugiem.

Nobeidzot, runātāji pateicās Dau-
gavas Vanagu Melburnas nodaļai par 
finansiālo atbalstu, lai varētu piedalī-

ties tik vērtīgā ce-
ļojumā.

Pēc īsa pār-
traukuma Jānis 
Kārkliņš iepazīs-
tināja publiku ar 
jaunu program-
mu, ko nodibi-
nājusi Amerikas 
Latviešu apvie-
nība un kas dod 
iespēju jaunie-
šiem no 18 līdz 29 
gadiem Eiropas 
vasarā dzīvot un 
strādāt Latvijā. 
Programma sau-
cas Pavadi vasa-
ru Latvijā, un to ar pagājušo gadu 
atbalsta arī LAAJ, tādā veidā dodot 
arī Austrālijas jauniešiem iespēju 
tajā piedalīties. Kamēr jaunieši dzī-
vo Latvijā, viņi strādā kā praktikanti 
kādā valsts vai privātā iestādē, tādā 
veidā dodot viņiem iespēju iejusties 
ikdienas dzīvē Latvijā. J. Kārkliņš 
paskaidroja, ka praktikantiem algu 
nemaksā, kaut viņiem jābūt darbā 
zināmas stundas, un šī iemesla dēļ 
Daugavas Vanagi nolēmuši atbalstīt 
jauniešus, kas tiek uzņemti šajā prog-
rammā, lai palīdzētu ar apmēšanās 
izdevumiem. Tālāk Kārkliņš iepazīs-
tināja jaunieti, Melburnas Daugavas 
vanadzi un nodaļas valdes locekli 
Dainu Jefimovu, kas piedalījās Pava-
di vasaru Latvijā programmā, un lū-
dza viņai pastāstīt par savām domām 
un iespaidiem.

Daina Jefimova publikai paskaid-
roja, ka būdama Latvijā, strādājusi 
Latvijas Valsts Arhīvā, kur galveno-
kārtu strādājusi pie emigrācijas arhīva 
no 1940. līdz 1951. gadam. Pavadot 
laiku, pārrakstot informāciju no bēgļu 
kartītēm datorā, viņa varējusi maz-
liet izjust, cik grūti būtu bijis tā laika 
bēgļiem, ieskaitot viņas vecomammu 
ar savu ģimeni. Jāpiemin, ka Dainas 
vecāmamma Skaidrīte Zaķis bija pub-
likā un liekas ar lepnumu klausījās 
mazmeitas stāstījumā. Daina arī pa-
skaidroja, ka atrodoties valsts arhīvā, 

viņai tika dota iespēju arī apskatīt 
daudz citas interesantas lietas, kā pie-
mēram, Brīvības pieminekļa pirmos 
plānus.

Tomēr viss laiks neesot pavadīts 
strādājot. Viņas darbvede Latvijas 
Valsts Arhīvā, kā arī citi darba ko-
lēģi viņu izvadājuši ne tik vien pa 
tām vietām, ko mēs visi apmeklējam, 
būdami Rīgā, bet arī daudz mazāk 
pazīstamas vietas. Bijusi arī iespēja 
piedalīties 14. jūnija Aizvesto piemi-
ņas dienas aktā, kas viņas ļoti impo-
nējis.

Nobeidzot Daina Jefimova apstip-
rināja, ka kā praktikantei viņai netika 
maksāta alga un pateicās Daugavas 
Vanagu Melburnas nodaļai un Goppe-
ra Fondam par finansiālo atbalstu un 
LAAJ par palīdzību, bez kuriem viņa 
nebūtu varējusi piedalīties tik vērtīgā 
programmā.

Pēcpusdienu nobeidzot, Daugavas 
Vanagu Melburnas nodaļas valdes 
priekšsēdis pateicās visiem runātā-
jiem par interesantiem stāstījumiem 
un publikai par ierašanos, bez kuru 
finansiālās palīdzības Daugavas Va-
nagi nevarētu atbalstīt mūsu jauniešu 
piedalīšanos šādās vērtīgās program-
mās.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunieši stāsta par Latviju
Apmeklējumiem ne tik lielākās, bet arī mazākās Latvijas pilsētiņās

Referenti. No kreisās: Daina Jefimova, Eriks Stepaņuks, 
Oskars Cīrulis.
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Publika klausās Jāņa Kārkliņa uzrunu.
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smietos, vai smagi apvainotos. Varbūt 
būs labāk, ja krāsas un kaulus vairāk 
nepieminu. Bet tad man jāiet ārā – dār-
zā – citur glābiņa nav.

Ārā, dārzā – viss ir skaists, kaut ir 
jau sācies rudens. Par to rūpējās dārz-
nieks. Lāga vecis. Viņš ir apsolījis ie-
stādīt ceriņu krūmu pie mana loga. Paš-
laik te ir tik viens ceriņš – tāds mazs 
nīkulis. Kad skaidroju dārzniekam kā 
letiņiem patīk ceriņi, tad viņš apsolīja 
iestādīt veselus četrus – vienu pie mana 
loga. Labs nāk ar gaidīšanu. Rozes zied, 
kā liekās, cauru gadu. Visādās krāsās. 
Skaisti! Dobēs sastādītas tādas puķes 
un puķītes, kas zied bez pārtraukuma. 
Ar skaisti vien te vairs nepietiek. Brī-
nišķīgi izklausās pārāk sievišķīgi, bet 
tas jau ir tuvāk patiesībai. Paliksim pie 
tā. Zāli dārznieks pļauj bez apstājas, jo 
pēc viņa domām īsa, gluda zālīte ir dār-
za galvenā izcēlēja.

Bērzi, kā vienmēr, liek kaut kam 
iekšā tā kā nodrebēt kā sakustēties. 
Pašreiz skaisti salapojuši. Varēja jau 
nu būt lielāki un staltāki, bet man pie-

tiek kad paskatos uz melnbalto stum-
bru un zaļo lapotni. Atkal brīnišķīgi. 
Pielieciet klāt vēl liepas un ozolus un 
tad jautājiet, ko vairāk letiņam vecum-
dienās vajag?

Varētu rakstīt vēl, bet sāk uzmāk-
ties tāda kā cemme, spītība... kādēļ 
man jāstāsta? Kamdēļ viņi paši nenāk 
un neapskata? Vai vēl pareizāk, – Kā-
dēļ paši nenāk dzīvot izbaudīt? Es 
atbildi nezinu. To atstāju gudrākiem 
cilvēkiem. Es labāk iešu pasēdēt zem 
krūma – nomierināties...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Viena stāva 
dzīvoklis pilsētā

Dzīvoklis senior ļaužu ciemā Dzīvoklis daudz 
stāvu mājā

• Mazāks dzīvoklis
• Mazāks dārzs

• Mazāks dzīvoklis
• Mazāks dārzs mājās apkārtnē
• Māja ir privātīpašums
• Celtnes un dārzi apkopti
• Līdzīga vecuma iemītnieki
• Dzīve ciemā droša
• Ciemā ir palīdzība negadījumos
• Medicīniskā ātrā palīdzība katru 

dienu 24 stundas
• Skaistas un ērtas sabiedriskās 

telpas
• Regulāri dievkalpojumi uz vietas
• Plaša bibliotēka
• Frizētava
• Ciema autobusi
• Daudz organizētu darbību: 

Novuss, bowls (telpās), utt.
• Draudzība pēc izvēlēs, ciemā 

dzīvo dažādu profesiju pārstāvji
• Mierīga dzīve – mierīgs prāts

• Mazāks dzīvoklis
• Bez dārza

Tuvāko informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces 
Ingrīdas Hawke: 60 Fraser Cres., Wantirna South Vic 3152, 
Tel: 03 9800 2977, epasts, administration@latvianfs.org.au

Kad apkopt māju un dārzu paliek 
par grūtu un esiet gatavi pārcelties 

uz mazāku īpašumu, apsveriet 
izvēles, novērtējot ieguvumus

Vai atceraties Latviešu ciemu?
Kādēļ paši nenāk dzīvot?

Būs laikam labs lai-
ciņš pagājis, kopš bei-
dzamo reizi stāstīju par 
Latviešu ciemu Melbur-
nā. Nav jau daudz nekas 
mainījies. Daži aizgā-
juši – citi nākuši vietā. 

Rūmes būtu uzņemt vēl daudzus citus, 
bet nenāk...! Vai dieniņ, bija uzrakstī-
jies vārds, ko avīzē droši vien nedru-
kā. Labi, ka laikā uzķēru un izdzēsu.

Ja patīk bez darba un bez liekas 
kustēšanās dzīvot, tad te ir Paradīze. 
Cauru dienu vari staigāt ar savu wal-
keri jeb staigājamiem ratiņiem pa garu 
garo koridori – uz riņķi vien. Uz riņķi 
vien. Var arī gulēt gultā. Vai sēdēt. Pie 
pēdējiem piederu arī es. Cauras dienas 
pavadu, sēžot vai nu pie galda vai zem 
krūma. Bet ko tu citu sadarīsi? Dancot 
tā īsti neveicās, kaut gan skatoties kā 
šodienas jaunieši dejo – pie modernās 
mūzikas – tur varētu kāds pusducis 
kārtīgi iešnabojušies veči izšļūkāties 
cauri – ir tad neviens nekā nemanītu. 
Tikai nepārprotiet. Mēs te aprūpes 
namā balles nerīkojam. Varbūt tie, tur 
lejas ciemā, šad tad uztaisa pa večerin-
kai un tad drusku pagorās, bet viņi jau 
krietni jaunāki, tad jau nav tik bīstami. 
Mums večiem pārāk riskanti – salauzt 
savus trauslos gūžas kaulus var nozī-
mēt pārpalikušo mūža daļu nogulēt uz 
muguras.

Bet ko es te par kauliem... mēs taču 
gribējām runāt par ciemu... Kaut gan, 
atklāti runājot, te tādi kaulaini vien ir. 
Izņemot mani. Es vēl turos pie pieklājī-
giem apmēriem. Laikam būs iedzimts. 
Bet man atkal jālūdz, lai jūs nepārpro-
tiet. Tā kaulainība nav tāpēc, ka mums 
nebūtu ko ēst. NĒ! NĒ! Mūs te baro 
labi. Pat pārāk labi. Reizēm pat same-
tās bail... Tie kas Dzimtenē dzīvoja uz 
laukiem, stāsta pārējiem kā saimnieki 
cūkas uzbaroja... Pirms kaušanas...

Bet joki pie malas. Te tiešām laba 
paika. Un tik labus un latviskus ēdie-
nus nedabūsiet nekur citur. Mūsu pa-
vārs – letiņš – pēc amata šefs, zin savu 
lietu. Un galu galā, tā jau mūsu gal-
venā nodarbošanās – gulēt un ēst. Pa 
vidam notiek visvisādas nodarbības, 
kas paredzētas, lai neierūsētu locekļi 
un prāts. Kā rādās, tad locekļiem tas 
tiešām palīdz.

Nekas pašiem nav jādara. Tiekam 
aprūpēti no priekšas un no pakaļas, ja 
tā varētu teikt . Tāpēc jau cilvēki ar 
bāliem ģīmjiem te strādā tikai pie bo-
sēšanas. Strādnieku un uzraugu galve-
nā krāsa ir melns, pelēks vai dzeltens. 
Melnai krāsai ir vairākas nokrāsas, 
atkarībā no kuriem džungļiem nācis 
ārā. Bet es atkal esmu nogājis no ceļa. 
Mēs tak gribējām runāt par tiem kau-
lainajiem. No otras puses skatoties, ja 
viņi dzirdētu ka viņus sauc par kau-
lainiem – tie noteikti vai nu sirsnīgi 

Latviešu ciems Melburnā.
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Kā lai aprakstu bur-
vīgo gaisotni sestdienas 
pēcpusdienā, Sietlas 
Latviešu namā, šī gada 
25. februārī? Jau agri 
sāk pulcēties publika, jo 
zina, ka apmeklētāju būs 

daudz, kas nāks noskatīties un noklau-
sīties populāro kaliforniešu muzikālo 
uzvedumu Te ne mēs esam. Mākslinie-
ki mums nav tikai profesionāli mūziķi 
un aktieri, bet mēs sietlieši gribam tos 
saukt par savējiem, mēs gribam tos ap-
mīļot, lepoties un priecāties par viņu 
talantiem un uzņēmību, pirms laižam 
tos tālāk – uz Portlandi, jau tās pašas 
dienas vakarā.

Solisti Artūrs Rūsis, Māra Zom-
mere kā bērni un jaunieši ir apmek-
lējuši mūsu latviešu skolu un vasaras 
nometni, absolvējuši vasaras vidussko-
lu Kursu un dziedājuši latviešu korī. 
Komponiste un izrādes mūzikālā vadī-
tāja Lolita Ritmane uzaugusi Portlan-
dē, bet arī piedalījusies mūsu vasaras 
nometnē un beigusi Kursu. Vēl gluži 
jauniņa, viņa komponējusi Kursas 
himnu Ai, Kursa, tēvu zemīte. Lolitas 
māsa Brigita Ritmane Džēmesone ir 
mācījusi dziedāšanu nometnē un Kur-

sā. Mēs arī pazīs-
tam abas māsas no 
kādreiz populārā 
mūzikas ansambļa 
Dzintars. Lolita to-
reiz dziedāja Mazā 
Andriņa, tumšā 
kaktiņā... Dzies-
ma ir par māsas 
Brigitas meitiņu 
Andru Osi Staško, 
kas tagad ir viena 
no skaistajām, ta-
lantīgajām Te nu 
mēs esam solistēm. 
No muzikāli apdā-
vinātās Ritmaņu/
Mattsonu cilts vēl 
ir cēlušās trīs atvases: Ilze, Aija un 
Andris Mattsoni. Ar ķermeņa muzikā-
lo ritmu dejā, skaistām balsīm, trompe-
ti, klavierēm, sintezatoriem – Mattso-
nu ģimenes trio dod jaunības enerģiju, 
spraigumu un dzīves prieku publikai.

Par Jūliju Plostnieci, Ēriku Kīnu, 
Semu Morganu (Sam Morgan), Raja-
nu MekDirmidu (Ryan McDiarmid), 
Marku Mattsonu un Juri Ķeniņu, kuru 
muzikālais sniegums saliedēja izrādi 
vienā veselā, nevainojamā, profesio-

nālā uzvedumā, iesaku ikkatram pa-
šam izpētīt šo multimediju uzveduma 
programmu. Katram no šiem māksli-
niekiem ir ļoti liela muzikāla un ska-
tuviska izglītība un pieredze, ko pat 
nemēģināšu šeit aprakstīt.

Uzveduma galvenā tēma ir lat-
vietība, sevišķi tāda kā tā izpaužas 
Amerikas latviešos. Kas ir latvietība? 
Latvieši ir visur, ne tikai Latvijā. Kā, 

Rīgas galerijā Tifā-
na, kas jau gadiem ilgi 
iemājojusi pavisam tuvu 
Jāņa un Pētera baznī-
cai – Jāņa ielā 16, Daina 
Dagnija sarīkojusi pavi-
sam nelielu izstādi, kam 
dots nosaukums Aplis. 

Tajā aplūkojamas tikai astoņas glez-
nas, kas tapušas vairāku gadu garumā.

To centrālais motīvs, kā vēsta iz-
stādes nosaukums, ir aplis. Pat gleznā 
Valdniece, kas acīmredzot stāsta par 
kādu indiāņu vai citas tautas teiku, pa-
rādās aplis dažādos veidos – kā punkts 
plaukstā, kā acs, kā riņķis, apzīmējot 
kādu ķermeņa detaļu, kā rotājuma 
sastāvdaļu, kā debess spīdekli. Tātad 
mākslinieces garīgās un mākslas dzī-
ves pašā viducī ir aplis.

Aplis vispirms ir saules zīme, kas 
mums, ziemeļniekiem, un ne tikai 
mums, ir arī dzīvības avots. Bez saules 
nekas uz zemes nezaļotu, neplauktu. 
Saule ir gaisma, pēc kuras tiecas katrs 
stāds, kustonis, pat tārpiņš, nerunājot 
par cilvēku.

Bet aplis ir arī pilnības, absolūta 
simbols. Tas saistāms arī ar mūžību, 
bezlaicību, arī ar pagātnes, tagadnes 
un nākotnes vienību, ar visa sākumu 
un nebeidzamību.

Mākslinieces tēlu pasaulē aplis 

apzīmē arī Visumu, kosmosu, kā vi-
ducī ir planēta, teiksim, zeme. Ap to 
riņķo citas sfēras. Kā zināms, ap zemi 
ir dažādi slāņi, kas ieskauj mūs, uztur 
dzīvību. Bet kosmosa dzīlēs arī no-
ris dažādi notikumi, piemēram, līst 
zvaigžņu lietus, meteorīti iedrāžas 
planētu slāņos un Visuma neaptvera-
majā telpā.

Tomēr Daina Dagnija nepieiet Vi-
sumam racionāli, zinātniski. Pirmām 
kārtām viņa ir māksliniece, kura ar 
krāsām pauž savu noskaņojumu, pār-
dzīvojumus, piedzīvojumus. Tiesa 
gan, viņa nestāsta neko tieši, nepa-
skaidro, nedod precīzas norādes, ska-
tītājam ir jāiejūtas attēlojumā, kos-
mosa enerģijā, kas iedarbojas arīdzan 
uz mums, jāmēģina atšifrēt autores 
garīgās atklāsmes. Dainas Dagnijas 
māksla ir pilna sievišķas intuīcijas, 
ezotēriskas un varbūt mistikas. Tāda 
ir arī mūsu dzīve – tajā ir daudz ne-
saprotama, neapjausta, neapjaušama, 
taču allaž bezgala interesanta, jo dzī-
vot nozīmē ceļojumu laikā un telpā, 
kas mums katram atvēlēts.

Laikā ceļo, protams, arī Daina 
Dagnija – 15. martā māksliniecei svi-
nama ļoti apaļa jubileja – pirmais ci-
pars dažkārt tiek pasludināts par bez-
galības simbolu, par atjaunotnes un 
atdzimšanas zīmi.

Vēl garu ceļojumu un spēkpilnu 
enerģiju sevis apliecināšanā gleznās 
un tekstilmozaīkās vēlē 

Māris Brancis un
laikraksta „Latvietis“ redakcija

Māra Branča skatījums
Apļa un atjaunotnes zīmē

Daina Dagnija. „Augšup“. 2014.
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Te nu mēs esam – Sietlā!
Lai latvietība ir mūsu sirdīs, vienalga – kur mēs esam

No kreisās: Lolita Ritmane, Māra Zommere.
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dzīvojot ārpus Latvijas, lai saglabājam 
latviešu valodu, parašas, tikumus un 
kultūru, jo tur atrodams mūsu spēks, 
īpatnība un vienotība? Lai latvietība ir 
mūsu sirdīs, vienalga – kur mēs esam.

Pēc izrādes, kad gāju pateikties 
māksliniekiem par prieku un sajūsmu, 
ko tie sniedza mums šodien, jautāju 
Mārai Zommerei, vai šī izrāde bija 
domāta kā sagatavošanās uz Latvijas 
simtgadi, par ko Sietlā 18. novembra 
svētku runā bija vēstījusi bijušā ALA 
priekšsēde Anita Bataraga. Māra tei-
ca: nē. Es tomēr to gribu tā uzskatīt, 
jo šis uzvedums mūsu pilsētā pulcinā-
ja tik plašu latviešu publiku, kāda jau 
daudzus gadus šeit nebija redzēta. Pat 
mazie Sietlas Latviešu skolas bērniņi 
šūpojās mūzikai līdzi...

Ir jau pienācis vēls vakars, kad 

rakstu šīs rindas, bet sirds prieks 
vēl nav mani atstājis. Paldies Te nu 
mēs esam māksliniekiem. Jūs bijāt 

fantastiski!
Janīna Celitāne

Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Okupāci-
jas muzejs sadarbībā ar 
Jelgavas pilsētas bib-
liotēku rīkos diskusiju 
par daiļliteratūru, kas 
skar Latvijas okupāciju 
vēsturi. Diskusija no-
tiks sestdien, 2017. gada 

11. martā plkst. 12.00 Ģ. Eliasa Jel-
gavas Vēstures un mākslas muzejā, 
Jelgavā Akadēmijas ielā 10. Diskusijas 
mērķis ir runāt par vēsturiskās daiļ-
literatūras un vēsturiskās patiesības 
mijiedarbību.

Diskusijā piedalīsies rakstnie-
ki Gundega Repše, Inese Zandere, 
Māris Rungulis un vēsturnieki Inese 
Dreimane, Ilgvars Butulis un Mār-
tiņš Mintaurs. Diskusiju vadīs Latvi-
jas radio komentētājs Eduards Liniņš.

Diskusijas organizatore Elīna 
Kalniņa teic: „Pēdējos gados ir sa-
rakstīti vairāki, spilgti literārie darbi, 
piemēram, ciklā Mēs. Latvija. XX gad-
simts, kas lasītājam izgaismo Latvijas 
20. gadsimta traģiskās un traumatis-
kās vēstures lappuses. Ņemot vērā šo 
daiļdarbu popularitāti, tie jau kļuvuši 
par ļoti nozīmīgiem okupāciju vēstu-
res izziņas avotiem latviski lasošajā 
sabiedrībā. Arī Latvijas profesionā-
lie vēsturnieki rosīgi publicē rakstus 
un grāmatas, kas skaidro okupāciju 
perioda vēsturi. Gan rakstnieku, gan 
vēsturnieku veikums viens otru pa-
pildina, tamdēļ esam aicinājuši trīs 
rakstniekus un trīs vēsturniekus, kas 
pēta un raksta par okupāciju vēsturi, 
diskutēt par jautājumiem, kas izriet 
no šīs mijiedarbības. Diskutēsim par 

to, kādi ir vēsturnieka, 
un kādi – rakstnieka 
instrumenti pagātnes 
atklāšanai? Vai literāts 
tāpat kā vēsturnieks ir 
atbildīgs par precīzu 
vēstures atspoguļo-
jumu? Vai pastāv un 
kur ir sarkanās līnijas 
vēsturiskās patiesības 
pielāgošanai sižetiskām vajadzībām?“

Dalīties pārdomās par šiem jautā-
jumiem laipni aicināts arī ikviens dis-
kusijas klausītājs.

Diskusijas norisi finansiāli atbalsta 
Latvija Kultūras ministrija.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja

Direktora vietniece attīstības jautājumos

Latvijas okupāciju vēsturei veltītā daiļliteratūra
Rakstnieki un vēsturnieki diskutēs par to

Te nu mēs esam – Sietlā!
Turpinājums no 8. lpp.

Priekšā no kreisās: Aija Mattsone, Andra Štaško, Artūrs Rūsis, Jūlija Plostnie-
ce, Ilze Mattsone.
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Palīdzības sūtījumi uz Latviju
Tos no Adelaides izsūtīs martā

Ir atkal steigā aizritējis viens gada 
posms, kopš pēdējā palīdzības sūtīju-
ma uz Latviju.

Pašreiz tiek sagatavots jauns sūtī-
jums. Divas dienas, – 15. un 16. feb-
ruārī, 14 personas šķiroja, pārbaudīja 
un pakoja saziedotās mantas. Tikai 
labas kvalitātes lietas tika iepakotas 
sūtīšanai uz Latviju.

Sūtījumu izdevumus uz Latviju 
sedz: 

• Piecas (5) lielpakas Vanadžu 
kopa Adelaidē;

• Sešas (6) lielpakas Daugavas 
Vanagu Adelaides nodaļa;

• Vienpadsmit (11) lielpakas Lat-

viešu Katoļu biedrība;
• Trīs (3) lielpakas Genoveva 

Janmeijs.
No Adelaides palīdzības pakas uz 

Latviju tiek sūtītas jau 25 gadi. Paš-
reiz tiek sagatavots četrdesmit devī-
tais (49.) sūtījums. Pie katra sūtījuma 
darbojas kādi divdesmit brīvprātīgie 
darbinieki. Tie bez jebkādas atlīdzības 
ziedo savu laiku un pat līdzekļus, lai 
palīdzētu latviešu tautai Latvijā. Tā ir 
humanitāra palīdzība, ko mēs dodam. 
Nekad, nekad neesam saņēmuši nevie-
na dolāra no kādas citas palīdzības ies-
tādes vai organizācijas. Mūsu sūtījumi 
uz Latviju tagad tiek dokumentēti kā 

dāvanas. Mēs paši šeit esam tās huma-
nitārās palīdzības avots, kas nebeidzas 
plūst.

Palīdzības paku sūtījumiem vi-
sus izdevumus, ieskaitot nodevas un 
piegādi Latvijā, mēs samaksājam no 
Adelaides. Jānis Caune un Arturs 
Berķis ir darbojušies nepārtraukti šinī 
Palīdzības organizācijā un palīdzības 
paku sūtījumos no pirmsākuma die-
nām.

Nākošais sūtījums tiks iekrauts 
24. un 25. martā.

Arturs Berķis
Laikrakstam „Latvietis“
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3. oktobris
Esam tikpat tālu no Pertas, kā Rīga no 

Viļņas – 295 km. Mūsu apkārtne ir Margare-
tas upes rajons. Ir agrs rīts, kad es klusiņām 
izgāju pastaigā, kur valdīja klusums, tik ķen-
gurs uz mani paskatījās un aizlēca. Apkārt 
ir karri un džara (jarrah) meži, akku puķes, 

Blakvūdas upe (Blackwood River) un vecas vējdzirnavas, 
bet pār visu liels miers. Rudaku pāris ir sastādījuši daudz 
proteas, kā arī Rietumaustrālijas pavalsts varitā (warratah) 
puķes. Visas vēl plauka un deva krāšņu skatu.

Starp dažām lietus lāsēm es ievilku svaigu gaisu un to 
kārtīgi baudīju, kamēr dzirdēju ģeneratoru. Te nav ne tik 
mobilais signāls, bet elektrības piegāde bieži streiko. Toties 
saziņa darbojās ar labu zemes līniju.

Pirmā vieta šodienas apskatē bija Augustas pilsētiņa, 
kas sēž jūras aizvējā un ir labāk pazīstama kā vieta, kur sa-
tiekas un čalo Dienvidjūras un Indijas okeāna ūdeņi. Kād-
reiz te medija valzivis, tagad tās var vērot; gan bijām mē-
nesi pa vēlu. Netālu atrodas Nīderlandes kuģa vārdā Līvin 
(Leewin) nokristītā bāka. Tā ir vēl aktuāla, un visaugstākā 
Austrālijas galvenā kontinentā. Vējš pūta kā taures un lie-
tus piedancoja, bet starp visu to, bija ko apskatīt. Pa mazu 
taku starp akmeņiem uz jūras pusi lejā pa kalnu, kur šiltītes 
atgādināja, lai nestāv pārāk tuvu jūrai, jo tā varot uzsist vil-
ni un aprīt, redzējām jūras apkārtni pie bākas, kas ar spēku 
sitās pret akmeņiem.

Rajonā bija līči un vienā no tiem, kad lietus norima, 
varējām čāpot prātīgi lejā pa pakalniņu un apskatīt pilsē-
tas veco ūdens riteni, kas savulaik pieveda svaigo dzeramo 
ūdeni.

Piebraucām pie Hamlina (Hamelin) līča, kur jūras 
krasts veidoja interesantu skatu ar palikušiem veciem koka 
steķu stabiem. Ja būtu vasara vai pat silta diena un mugurā 
šortiņi, tad basām kājām rāmā jūras ūdenī iebristu satikties 
ar brīnumainām dzeloņrajām. Tie tad spēlētos starp mūsu 
kājām, un mēs būtu labi tūristi un tos pabarotu ar kādu 
svaigu zivi. Mūsu mašīna tur bija vienīgā un no divkājai-
niem – neviens. Būs jābrauc citu reizi.

Tad uz iekšzemi un Boranup galeriju. Tur bija plašas 
telpas meža vidū ar skaisti darinātiem koka galdiem, skulp-
tūrām un iespaidīgu visa veida mākslu un mākslas izstrā-
dājumiem.

Laiks ko ieēst pusdienās, aizbraucām uz Margaretas 
upes pilsētiņu. Kur kādreiz pilsēta bija pazīstama ar saim-
niecību un cietkoka rūpniecību, šodien tā ir pazīstama kā 
vīnu un tūrisma rajons. Pusdienās mums pievienojās vietē-
jais papagailis – skaisti zaļš, vārdā Papagailis numurs 28, 
bez jokiem! Mums šis pavisam patika un draudzīgs arī, bet 
Rudaku pāris tik groza galvu; – esot baigais mēris.

Pilsētai savs temps ar gaumīgi izveidotiem un intere-
santiem veikaliem, piemēram, kaņepju veikals ar modes 
drēbēm un ķermeņa kopšanas produktiem. Kaņepju mate-
riāls ir 3 reizes stiprāks pa kartūnu, un Rudaku pāris ar 
zināšanu teica, ka drēbes ir ļoti izturīgas, ilustrējot punktu 
ar dienas apģērbu.

Izbraucām caur daudziem karri mežiem, kas bija glez-
nas tērpos, pirms tikām uz Kauaramupu (Cowaramup). 
Šeit gan bija par ko pasmaidīt. 2012. gadā pašvaldība ies-
tellēja 42 stikla šķiedras skulptūras – govis. Tā ir pilsētai 
vārdu spēle, jo cow ir govs. Tiešām, jauki bija paskatīties, 
ko radošas smadzenes var izveidot. Tur bija govis veikala 
priekšā, uz laukumiem, uz zālājiem, gar kājnieku celiņiem 
un pie pilsētas galvenām ēkām.

Nobeidzam dienas ceļošanu Prevelī (Prevelly). Mazā 
vietiņa ir starptautiski pazīstama sērfošanas jūrmala. Pil-
sētiņas vārds radies no Krētas (Crete) salas Preveli kloste-
ra. 1979. gadā austrālietis Džefs Edvards (Geoff Edwards) 
ar ģimeni atrada šo vietu un īstenoja sapņus, izveidojot to 
ģimenēm kā izpriecas vietu. Par godu grieķu klosterim, 

Perta, Pinakuls, Pembertona (3)
Ceļojums gar Austrālijas rietumkrastu
Otrais turpinājums. Sākums LL448, LL449.
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Līvina (Leewin) bāka.
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Anita un Marija Kauaramupā.
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Marija pie ūdens rata.
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„Lielie kapi“ Rīgā
KM aicina Finanšu ministriju izvērtēt VKPAI lūgumu to izpirkt

kas viņu un citus otrā pasaules karā noslēpa, viņš par pie-
miņu uzbūvēja skaistu kapliču.

Kā balta, stalta dāma tā graciozi rādīja kontrastu pret 
tumšām debesīm un apkārtni un bija ārprātīgi iespaidīga.

4. oktobris
Ir agrs rīts. Gar mašīnas logiem garām slīd karri meži, 

avokado saimniecības un ik pa brīdim – ķenguri. Ir kluss, 
kad izkāpjam no spēkratiem; ne cilvēku, ne citu dzīvju 
būtņu pēdas, bet ir peļķes un dubļi pēc nakts viesa. Esam 
Varena (Warren) Nacionālajā parkā novērot karri mežus, 
kas ir vieni no pasaules garākiem kokiem, līdz pat 90 m, 
daži būdami 200 gadus veci. Atrodamies Dziļās vilšanās 
(Heartbreak) takā. Te nav vietas ne busiem, treileriem, ne 
karavānām, un tās 12 km var izbraukt tikai vienā virzienā.

Rīta klusumā, pastaigājoties pa taku, jāapbrīno koku 
cēlumu un skaistumu. Baltie stumbri kā rīta montāža ar 
pievilcīgu mistiku, bālā gaismā radīja efektu, kas bija ga-
rīgi mierinoša.

Izbraucot taku, bija daudz vietas, kur puķes pasmaidīja 
un lika sevi manīt ar skaistām un vibrantām krāsām. Sar-
kanais vīteņaugs vijās ap ceļmalas melnajiem stumbriem, 
kā arī ap kritušajiem kokiem. Melnie stumbri ir vai nu pa-
likuši pēc ugunsgrēkiem vai tīšām apdedzināti, lai aizsar-
gātos no ugunsgrēkiem.

Starp mežiem bija upes un strautiņi, rādot, ka dabas 
maks šeit ir ļoti bagāts.

Pusdienlaikā iebraucam Pembertonā, turpat 80 km 
no lauku mājām. Pilsētiņai ir savs raksturs ar mantojumā 
atstātām koka mājām. Ap šo pilsētu pēc kara 1950. gados 
dzīvoja daudz mūsu tautiešu, atstrādājot savus obligātos 2 

līguma gadus pie 
kokrūpniecības, 
un daži arī šeit pa-
lika.

Ko k r ū p n ie -
cība ir aktīva un 
ir pielāgojusies 
laikam, audzējot 
Tasmānijas Zilos 
eikaliptus (Blue 
gum) un priedes, 
jo tās ātrāk aug. 
Braucot mežiem 
cauri, liekas, ka 
esam ieklīduši ap-
burtā gaisotnē.

P ie b r a u c a m 
pie 53 m Glostera 
koka (Gloucester 
Tree), kas ir viens 
no trijiem karri 
kokiem, kurā var 

uzkāpt līdz galotnei, lietojot kokā iekaltas metāla stan-
gas, kam apkārt ir metāla drošības režģis. Mums bija liels 
prieks skatīties, kā citi to dara, kamēr pie piknika galda 
uzkodām ko saldāku.

Apkārtnē ir arī pienotavas. Dažus gadus atpakaļ Rie-
tumaustrālijas raktuves magnāte Džīna Reinharte (Gina 
Rinehart) iepirka dažām akcijas ar nodomu svaigo pienu 
eksportēt uz Ķīnu.

Nākošā vieta bija netālu no Valpolas (Walpole), braucot 
uz austrumiem, sekojot jūras krastam. Valpolas Nornalup 
Nacionālais parks ir 200 km2 liels – tikpat kā Pūketas (Phu-
ket) sala. Tur atrodas dabas skaistie Tirpu (Tingle) koki ar 
saviem īpatnējiem sarkaniem stumbriem. Milžu ieleja (Val-
ley of the Giants) ir vienīgā vieta pasaulē, kur pastāv Tir-
pu meži. Ar izbrīnumu skatījāmies uz pasaules lielākajiem 
eikaliptiem, kuru stumbri var izaugt līdz 20 m, un gadus 
atpakaļ varēju dažiem izbraukt cauri ar mašīnu.

Kāpām 40 m virs zemes izveidotā metāla takā. Stai-
gājot pa šūpojošiem, šauriem metāla tiltiem lielā vējā bija 
jāpieturas pie sānu balustrādēm. Bija labāk neskatīties uz 
leju, jo kāpņu pakāpieniem bija redzams cauri, bet skats no 
koku galotnēm bija to vērts. Būt koka galotnē un kā put-
nam skatoties tālu, tālu deva sajūtu, cik mēs esam mazi 
salīdzinājumā ar dabu un tās temperamentu. Klusums bija 
pievilcīgs, un to manīja no visiem, kurus satikām pa ceļu, 
rādot cieņu pret dabu.

Kad nokāpām, tad pavingrinājām kājas uz meža grī-
das un tās izveidoto pastaigu. Vērojām ne tik kokus, bet 
skaistās puķes un stādus. Aptaustījām Zobeņa zāli (Sword 
grass), kas bija gan ar asām malām, bet tā aizsargā mazos 
kvokas (quokkas), kas pa nakti skrien un darbojās, atrodot 
tur patvērumu no ienaidnieka.

Tad vēl bija laiks piebraukt pie Manjimup. Pilsēta ir la-
bāk pazīstama ar melnām trifelēm, jo klimats ir tāds pats 
kā Francijas Perigorda rajonā. Te ir kokrūpniecības muzejs 
un vēsturiskās lokomotīves, ko izstaigājām, bet pievakarē 
kļuva ļoti auksts, un nekavējāmies ilgi; siltā mašīna aici-
nāja.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Perta, Pinakuls, Pembertona (3)
Turpinājums no 10. lpp.

Milžu ielejā. No kreisās: Pēteris, Anita, Marija.
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Marija kāpj Glostera kokā.
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Kultūras ministrijā (KM) saņemts 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas (VKPAI) lūgums virzīt 
izskatīšanai Ministru kabinetā rīkoju-
ma projektu par valsts pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu uz dārzu un par-
ku arhitektūras ansambli Lielie kapi. 
Ministrijai adresētajā lūgumā VKPAI 
norādījusi, ka tās rīcībā nav līdzekļu 
Lielo kapu izpirkšanai, attiecīgi KM 
nosūtījusi pieprasījumu izvērtēšanai 
Finanšu ministrijā.

Lēmumu par valsts pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu uz valsts nozī-
mes kultūras pieminekli, kādi ir Lielie 
kapi, var pieņemt Ministru kabinets, 
valdībai rūpīgi izvērtējot informāci-
ju par šīs teritorijas saglabāšanas un 
turpmākās attīstības iespējām.

Lai nostiprinātu Lielo kapu terito-
riju un tās izmantošanu, KM aizvadītā 
gada nogalē sagatavoja priekšlikumus 
grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra 
saglabāšanas un aizsardzības likumā, 

kuri šobrīd tiek izskatīti Saeimā. Tie 
paredz, ka Rīgas vēsturiskā centra 
un tā aizsardzības zonā nav pieļauja-
mi tādi transporta un inženierkomu-
nikāciju infrastruktūras projekti vai 
pārveidojumi, kuru rezultātā tiek ne-
atgriezeniski zaudēta vēsturisko par-
ku, dārzu un kapsētu kultūrvēsturiskā 
vērtība un teritorija. Tāpat grozījumos 
nostiprināts, ka nedrīkst mainīt šo te-

 
Turpinājums 14. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 9. martā

Atsaucoties izjus-
tam Dieva aicinājumam 
un latvju tautas māsu 
un brāļu lūgumiem, ar 
2016. gada 31. maiju 
Latvijas Evaņģēliski Lu-
teriskā Baznīca Ārpus 

Latvijas ir atgriezusies Latvijā, zemē, 
kurā bija dzimuši visi mūsu bēgļu gai-
tās nonākušie garīdznieki un latviešu 
ev. Baznīcas ārpus Latvijas dibinātāji. 
Tagad, tāpat kā toreiz, mūsu galvenā 
cerība ir no visas sirds tā kalpot, ka 
katram un katrai Latvijā un ārpus tās 
palīdzam iepazīt Kristu un Viņa vis-
aptverošo, dziedinošo, iepriecinošo, 
glābjošo, Dieva mīlestības un žēlastī-
bas pilno Evaņģēliju.

Rīgā mums nav savas mājas. Pa-
teicamies anglikāņu un metodistu 

draudzēm par atbalstu, bet meklējam 
paliekamas telpas. Līdzīgā stāvokli ir 
Vācu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca 
Latvijā. Kopā ar viņiem meklējam pie-
mērotu zemes gabalu Rīgā vai tās tu-
vumā, lai tur uzceltu Baznīcas centru. 
Varbūt Jums tāds pieder? Cik gan lielu 
svētību Jūsu ziedojums nestu, ja uz šī 
zemes gabala celtos dievnams! Baznī-
cas centrs ar atvērtām durvīm!

Varbūt Jums pieder ēka, kuru va-
rētu pārveidot par tādu Baznīcas cen-
tru. Mēs zinām, ka dzīvo Kristus mie-
su izveido cilvēki, ne ēkas, bet lai mēs 
efektīvāk varētu veikt savu misiju, 
vajadzīgas telpas, kur sanākt. Tādēļ – 
meklējam mājas, lai atvērtu durvis! 
Meklējam Jūs! Gan Vācu Baznīca, gan 
mēs būtu dziļi pateicīgi par Jūsu līdz-
dalību mūsu Dieva dotajā darbā!

Aicinām sazināties ar Latvijas 
prāvestu Kārli Žolu, lai iegūtu tuvāku 
informāciju vai lai dalītos ar labām zi-
ņām, ka esat saklausījuši aicinājumu 
un vēlaties kopā ar mums celt mājas 
vietu un līdz ar to Dieva valstību Lat-
vijā!

Prāv. Kārļa Žola epasts ir:
karliszols@gmail.com
Varat rakstīt arī man, 

pastorlauma@gmail.com, kas raksta 
Jums ar lielu pateicību par iespēju 
ar Jums dalīties domās un cerībā uz 
iespēju tuvāk iepazīties un kopā kalpot 
Viņam, kas ir un paliek katras pilnīgās 
dāvanas Devējs.

Lai Dievs svētī!
+ Lauma Zušēvica

Arhibīskape

Rēzeknes Kongresa 
100 gadu atcere notiks 
2017. gadā, 5. – 6. mai-
jam Rēzeknē, Latvijā.

Ārzemēs, ASV, ir 
notikuši divi sarīkojumi 
veltīti 1917. gada Rēzek-
nes Kongresa atcerei. 

Pirmo reizi 1967. gadā, Indianapolē. 
Indiānā tika atzīmēti 50 gadi, bet otro 
reizi 1982. gadā no 2. līdz 4. jūlijam 
Vandavegā, Viskonsīnā notika 65 gadu 
atcere, kur piedalījās vairāk nekā 120 
dalībnieku ar plašu programmu, kas 
atspoguļoja Latgales kultūrvēstures 
gaitas.

Tajā laikā ārzemes vēl darbojās 
organizācijas, kas vairs nešķiroja tau-
tiešus, no kurienes viņi nākuši, bet 
visi kopā risināja daudzus nepabeig-
tos darbus un ieceres, kā piemēram, – 
katras valodas mācīšanai vispirms ir 
nepieciešams vienveidīgs rakstības 
veids – noteikta vienveidīga ortogrāfi-
ja pie kuras Latvijā tika un tiek veikts 
liels un radošs darbs. Gluda literārā 
valoda – dialekta ortogrāfija ir svarīga 
vēsturei teica prof. L. Latkovskis, Sr. 
„Nav nekādu problēmu, kuras neva-
rētu atrisināt, ja sanākam kopā un iz-
debatējam tās lietišķi un intelektuāli“, 
teica profesors Latkovskis. Tā tas bija, 
kad cēla Tautas pili, Atbrīvošanas pie-
minekli Rēzeknē, utt.

Abas šīs sanāksmes bija atspogu-
ļotas ārzemju latviešu presē tajā laikā, 
bet Latvijā bija cenzūra. Tie bija citi 
apspiestības laiki.

Diemžēl, daudzi jo daudzi mūsu 
censoņi un patrioti ir Dieva mierā aiz-
gājuši. Jauna paaudze Latvijā ir pārņē-
musi mūsu darbību. Un jāpateicas Die-

vam, ka ir secība un turpinājums, vēl 
ar lielāku sparu un pārliecību kā līdz 
šim, darbs tiek veikts. Tagad varam at-
skatīties uz pēdējās atceres sagatavo-
šanas darbiem un darbiniekiem.

1917. gada 8. maijā Rēzeknē sa-
nāca pagastu un draudžu deputāti un 
pieņēma lēmumu apvienoties ar vi-
dzemniekiem un kurzemniekiem. Ar 
šo lēmumu tika likts pamats Latvijas 
valstij. Šī kongresa atcere Latvijā bija 
aizliegta, bet Amerikas latviešu katoļu 
aprindas nolēma rīkot šī Kongresa 65 
gadu atceri, Amerikas Latviešu katoļu 
apvienības (ALKA) un Latgales Pēt-
niecības institūta izkārtojumā.

Izveidotā Rīcības komitejā darbo-
jās Jānis J. Dimants, Jr., M.D., – AL-
KAS prezidents, Pr. B. Baginskis, 
Antons Tutins – Dzintārs (Latviešu 
katoļu studentu un akadēmiķu ap-
vienība) prezidents, Pr. S. Škutāns, 
V. Strauts, Francis Teirumnīks – Lat-
gales Pētniecības institūta vadītājs un 
Francis Zeps. Atceri nolēma rīkot Ma-
riāņu tēvu īpašumā Vandavegā, Vis-
konsīnā, 1982. gada 2. līdz 4. jūlijam. 
Atceres priekšsēdis bija Dr. Dimants, 
bet atceres norisi vadīja A. Tutins.

Atcerē aktīvi piedalījās Latvi-
jas sūtniecības Vašingtonā vadītājs 
Dr. Anatols Dinbergs, Francis Zeps, 
kas bija 1917. gada kongresa delegāts 
un Pr. A. Pekšs, kas kā 14 gadu vecs 
zēns Kongresa gājiena priekšgalā bija 
nesis sarkanbaltsarkano karogu.

Atceri ievadīja piektdien, 2. jūli-
jā, ar svētbrīdi – Pr. P. Bojārs; sekoja 
apsveikumi. Bet referēja Prof. L. Lat-
kovskis, Sr. – Ortogrāfija, Paulīnes 
Zalānes Vallēnas referātu Pīters Mig-
linīks nolasīja Dr. J. Dimants, bet He-

lenas Kažas referātu Latviešu tautas 
parunas un to nozīme nolasīja F. Tei-
rumniks.

Sestdien, 3. jūlijā, uzstājās Leoka-
dija Skrinda Staudžs – Brāļi Skrindas, 
prof. L. Latkovskis, Sr., – Francis Tra-
suns, Tēvs Stanislavs Škutāns referē-
ja – Latgola pirms un pēc Rēzeknes 
Kongresa, F. Zeps – Francis Kemps, 
F. Teirumniks – Nikodems Rancāns, 
prof. Izidors Vizulis – Rēzeknes Kon-
gresa politiski tiesiskā dimensija.

Svētdien, 4. jūlijā, dievkalpojumu 
noturēja Pr. Baginskis, Pr. A. Pekšs un 
Tēvs S. Škutāns, bet atceres aktu atklā-
ja Dr. J. Dimants, dalībniekus uzrunā-
ja sūtnis Dr. A. Dinbergs, kam sekoja 
organizāciju un draudžu apsveikumi. 
Referēja vēsturnieks un rakstnieks Ta-
deušs Puisāns – Rēzeknes Kongress 
1917. gadā.

Referāti bija ļoti informatīvi, bagā-
ti un saistoši un norādīja uz grūto, bet 
bagāto pagātni valsts sākuma dzīvē.

Dzejnieks prof. Francis Murāns 
nolasīja savu dzejoli veltītu šai atce-
rei – Pulcēšanās Vandavegā. Atzinī-
gus vārdus teica Dr. Valdis Muižnieks, 
Dr. Valdis Zeps un citi viesi.

Visas trīs dienas tika pavadītas 
draudzībā un lielā sirsnībā. Pateicību 
dalībnieki izteica Vladim Velmem, 
kas gādāja par visu miesīgo labklājību 
un nakstmājām un lieliskajām mal-
tītēm. Visi priecājās, ka atcere nebija 
sasteigta un pārslogota ar referātiem. 
Klātesošie izteica pateicību A. Tuti-
nam par atceres tik demokrātisku no-
vadīšanu visas trīs dienas.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Antons Tutins, MBA

Laikrakstam „Latvietis“

Ceļā uz Rēzeknes Kongresa 100 gadu atceri Latvijā
65 gadu atcere ASV 1982. gadā

Meklējam mājas, lai atvērtu durvis!
Varbūt tieši Jūsu rokā ir atslēgas?
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Latgales lēmums apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi
Latvijas valsts simtgade sāksies ar plašu programmu, to atzīmējot 

Latvijas valsts simtgadi atzīmēs no 
2017. līdz 2021. gadam, lai aptvertu un 
pilnvērtīgi izstāstītu valsts veidošanas 
stāstu. Nozīmīgu lomu tajā ieņem ar 
Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā 
ass ir vēsturiskais Latgales kongress – 
Latgales pirms simts gadiem pieņem-
tais lēmums apvienoties ar Kurzemi 
un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu Latvi-
jas valsti.

Latvijas valsts simtgades svinību 
atklāšana gaidāma 2017. gada 4. maijā, 
Latvijas otrajā dzimšanas dienā. Papil-
dus plašai norišu programmai saistībā 
ar Latgales kongresa simtgadi Latvijā 
un citviet pasaulē, turpinot Latvijas 
valsts simtgades biroja aizsākto tradī-
ciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki. 
Tāpat gaidāma plaša tautas akcija Ap-
skauj Latviju, ap visu Latvijas robežu 
veidojot simbolisku Latvijas garīguma 
sardzi un pierobežas novados stādot 
ozolus, ko pavadīs spēka dziesmas un 
citi atmiņās paliekoši notikumi.

„Pirmais Latgales latviešu kon-
gress Rēzeknē 1917. gadā ir viens no 
svarīgākajiem vēsturiskajiem notiku-
miem, kas iezīmē mūsu valsts un nā-
cijas tapšanas ceļu, kā arī parlamen-
tārisma veidošanos. Kongresā lēma, 
ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes 
latvieši ir viena tauta.“ To uzsvēra Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
trešdien, 25. janvārī, preses konferen-
cē, iezīmējot Latgales kongresa simt-
gades pasākumus, kas ar plašu prog-
rammu šogad ieskandinās Latvijas 
valsts simtgadi.

Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis akcentēja, ka „mums ir 
gods veidot un svinēt savas valsts simt-
gadi, jo no tūkstošiem pasaules tautu 
tikai diviem simtiem ir sava valsts“. 
„Aizsardzības nozarē Latvijas valsts 
simtgadē mums ir trīs lieli mērķi - mi-
litārās vēstures izpratnes veicināšana, 
karavīru vērtību un tradīciju izcelšana 
un patriotisma gribas stiprināšana,“ 
raksturoja aizsardzības ministrs. „Lat-
gales kongresa simtgades programma 
Aizsardzības ministrijai ir vairākas 
būtiskas norises, tostarp Starptautis-
kais militāro orķestru festivāls.“

„Mūsu karavīru dzīvības par šo 
valsti tika ziedotas, un Latgale bija 
tā vieta, kur vēl divdesmitajos gados 
cīnījāmies par šo valsti. Mums ir jā-
atdod parāds saviem varoņiem – cil-
vēkiem, kas kritušas par šo valsti. 
Šobrīd apkopojam, meklējam infor-
māciju par cilvēkiem, kas saņēmuši 

Lāčplēša ordeni. Šajā procesā esam 
iesaistījuši jaunsargus,“ pastāstīja 
R. Bergmanis.

Latgales Simtgades kongress un 
tā norišu programma būs viens no 
centrālajiem Latvijas valsts simtgades 
svinību atklāšanas notikumiem. Gal-
venie svinību notikumi gaidāmi Rē-
zeknē no 22. aprīļa līdz 7. maijam un 
Daugavpilī 6. maijā. Ar daudzveidīgu 
pasākumu programmu tiks akcentēta 
Latgales nozīmība Latvijas valsts iz-
veidošanā un izceltas Latgales vērtī-
bas.

Kultūras ministre Dace Melbār-
de: „Latvijas valsts simtgades svinī-
bas aizsāksim tieši Latgalē, vietā, kur 
pirms simts gadiem norisinājās izšķi-
roši notikumi ceļā uz Latvijas valsts 
dibināšanu. Šis ir laiks, kad padziļi-
nāti izzināt un veidot Latvijas stāstu, 
nostiprināt esošās un radīt palieko-
šas vērtības nākamajai simtgadei. 
Vēlos teikt paldies reģiona iedzīvo-
tājiem un Latgales pašvaldībām par 
aktīvu iesaisti simtgades veidošanā. 
Kopā mums ir izdevies radīt patiesi 
unikālus svētkus Latgales kongresa 
simtgadei, kas piepildīs Latgali ar sa-
turīgu dialogu par valsts kopīgo nā-
kotni un arī kultūru – mūziku, teātri, 
mākslu, priecējot reģiona iedzīvotā-
jus, kā arī tūristus no Latvijas malu 
malām un ārvalstīm. Latgale man ir 
īpaši mīļa savdabīgās, vitālās latga-
liešu valodas un kultūras dēļ. Ticu, ka 
simtgadē īpašo vēl vairāk iemīlēs paši 
latgalieši, kā arī iepazīs arī Latgales 
draugi un viesi. Aicinu visus pasaules 
latgaliešus atzīmēt kongresa simtgadi 
gan klātienē daudzajās norisēs līdz 
pat augustam, gan neklātienē – seko-
jot līdzi norisēm sabiedriskajos medi-
jos.“

Pirmais Latgales kongress, kas no-
tika Rēzeknē 1917. gada 26. – 27. ap-
rīlī pēc tā laika skaitīšanas sistēmas 
(9. – 10. maijā), bija Latgales latviešu 
pārstāvju sanāksme, kurā apsprieda 
Latgales pašpārvaldes jautājumus, to-
starp jautājumu par Daugavpils, Lu-
dzas un Rēzeknes apriņķu atdalīšanu 
no Vitebskas guberņas un to pievieno-
šanu Vidzemes un Kurzemes latviešu 
apdzīvotajai teritorijai.

Atzīmējot šo vēsturisko notikumu, 
kas kļuva par pagrieziena punktu ceļā 
uz neatkarīgu Latvijas valsti, notiks 
Latgales Simtgades kongresa plenār-
sēde, kurā tiks izvērtētas Latgales at-
tīstības tendences un sniegti ziņojumi 
par dažādu nozaru sasniegumiem, un 
konference, kuras laikā tikts prezen-
tēti jaunieguvumi pētniecības pro-
cesā un notiks zinātniskā diskusija 
„1917. gada Rēzeknes kongresa vēs-
turiskā un juridiskā nozīme un loma 
Latvijas valstiskumā un Satversmē“.

Nozīmīgākie notikumi Rēzeknē 

būs Latgales Simtgades kongress un 
Latgaliešu valodas nakts. Kongresa 
simtgades svinību programmā pare-
dzēts atklāt īpašu Latgales kongresa 
simtgadei veltītu izstādi Latgales kul-
tūrvēstures muzejā, un Latgales reģio-
na skolās Latgalē pazīstami kultūras 
un sabiedriskie darbinieki vadīs No-
vadmācības mācību stundas.

Atklāšanas dienā 5. maijā – notiks 
dievkalpojums Rēzeknes Jēzus sirds 
katedrālē ar kopīgu svētku gājienu un 
Latgales kongresa piemiņas vietas at-
klāšanu. Vienlaicīgi tas būs arī 4. pa-
saules latgaliešu saiets, kuru apmeklēs 
arī latgalieši no Sibīrijas. Tāpat tiks 
prezentēta Latgales kongresa simtga-
dei veltīta Latvijas Bankas monēta.

Notikumam par godu top vairā-
ki jaundarbi. VSIA Latvijas Koncerti 
veido koncertciklu par katru no Latvi-
jas novadiem, kas notiks Latvijas no-
vadu koncertzālēs dažādos gadalaikos 
2017. un 2018. gadā. Latgales koncer-
tuzvedumu Rakstiem un skaņai veido 
Latgales izcelsmes radošā komanda 
un Latvijas radio koris Sigvarda Kļa-
vas vadībā. Kompozīcijas pamatā ir 
Latgales unikālās kultūrtelpas izcel-
šana, sapludinot vienotā mākslinie-
ciskā veselumā katoliciskās tradīcijas 
un tradicionālo folkloru. Krāslavietis 
Aleksandrs Meijers šim uzvedumam 
radījis īpašu mūzikas instrumentu no 
keramikas podiem. Latgalei veltītā 
uzveduma pirmizrāde Latgales vēst-
niecībā GORS notiks 22. aprīlī. Savu-
kārt 4. maijā svētku koncertā izskanēs 
R. Dubras oratorijas pirmatskaņojums 
Latvijas nacionālā simfoniskā orķes-
tra, kora Latvija un ērģelnieces Ivetas 
Apkalnas izpildījumā.

6. maijā Daugavpilī notiks Tautu 
forums. Forumā tiks akcentēts dažādu 
tautību Latvijas iedzīvotāju devums 
dažādās jomās, jo īpaši uzsverot lomu 
valsts veidošanā un attīstībā. Foruma 
saturiskā programma top sadarbībā ar 
Daugavpils jauniešu iniciatīvu LAV-
KA un Vienības namu, kas šo gadu 
aizvada 80. jubilejas zīmē.

Latgales kongresa simtgades prog-
ramma turpināsies arī maijā un jūnijā 
ar starptautisko tēlniecības simpozi-
ju un Starptautisko militāro orķestru 
festivālu Daugavpilī, Tautas mūzikas 
svētkiem Ludzā un Latgales mākslas 
svētkiem Višķos.

Latgales kongresa simtgades pasā-
kumu mērķis ir vēstīt par Latgales spe-
cifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, 
akcentēt Latgales daudzšķautņainās 
identitātes un vērtības, apzināt visas 
pasaules latgaliešus, izpētīt un aktu-
alizēt Latgales vēsturi, un veicināt sa-
biedrības izpratni par to.

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Brīvību izcīnīja gan no krieviem, gan 
no vāciešiem, lai gan pats iedvesmotājs 
Kalpaks to nepiedzīvoja. Ziemassvēt-
ku kaujās karotājiem sasala skropstas, 
degunā mitrums un mēteļu atloki, kļu-
va bezjūtīgas plaukstas un kāju pēdas, 
apsaldējās ausis un radās klepus un 
drudzis. Taču ticība bija stingra: Kas 
mirst par savu tēvu zemi, svēti mirst, 
un sapnis par brīvību attaisnoja visas 
grūtības un upurus.

Kara vadoņus mēdzam redzēt ti-
kai tai vienā lomā, bet neaizmirsīsim, 
kāds bija Kalpaks kā cilvēks. Viņš bija 
izskatīgs, ar spēcīgu miesas būvi un 
labu veselību. Viņš mīlēja spēlēt vijoli, 
ar sajūsmu dziedāja vīru korī un miera 
laikā virsnieku ballēs labprāt uzlūdza 
dāmas uz deju. Pēc rakstura viņš bija 
pieklājīgs, savaldīgs, apzinīgs un ne-
atlaidīgs. Kaujās viņš bija izcils, drošs 
virsnieks, ar spēju nepazaudēt galvu. 
Jau kapteiņa pakāpē viņam bija visi 
apbalvojumi, kādus piešķīra par kau-
jām, un savā pulkā viņš bija viens no 
tikai trijiem virsniekiem, kuri apbalvo-
ti ar goda zīmēm: Jura zobenu un Jura 
krustu. Šodien mēs pieminam un go-
dinām Latvijas armijas pirmo vadītāju.

Latvijas pirmā brīvība bija īsa. 
Otrais pasaules karš atnesa postu un 
nāvi. Latvju dēli leģionāri izmisīgi, 
bet varonīgi cīnījās Kurzemes Cietok-
snī, ciešot milzīgus zaudējumus, kad 

gāja, kā tautas dziesmās aprakstīts, 
sargāt savu tēvu zemi. Viņi palika 
uzticīgi Brīvības pieminekļa pakājē 
iekaltiem vārdiem Tēvzemei un Brīvī-
bai. Leģionāru upuri ļāva lielai tautas 
daļai izglābties un kļūt par trimdinie-
kiem, kad Latvija atkal iegrima piec-
desmit gadu garajā tumsā. Diemžēl vēl 
šodien, mūsu ienaidnieki varoņus le-
ģionārus sauc par fašistiem, pat mūsu 
pašu zemē. Šodienas antifašisti tik ļoti 
ienīst mūsu sirmos leģionārus viena 
vienkārša iemesla dēļ: viņi ir pēdē-
jie liecinieki komunistu pastrādātām 
zvērībām, un viņu gars ir palicis ne-
salauzts; sirmie vīri nesalieca muguru 
komunistu priekšā. Šodien pieminam 
un godinām mūsu brīvības cīnītājus 
leģionārus un Kurzemes Cietokšņa 
cīņas.

Pēc piecdesmit gadu tumsas radās 
jauni varoņi; šoreiz visa tauta, kas sa-
devās rokās ar kaimiņiem igauņiem 
un lietuviešiem, veidoja Baltijas ceļu, 
un, kad ar to nepietika, Rīgā cēla ba-
rikādes un stingri pieprasīja brīvību. 
Krievijas satrunējušā komunistu sis-
tēma vairs nespēja savu ļaunuma im-
pēriju saturēt kopā, un Latvija atkal 
kļuva brīva. Nu jau divdesmit seši gadi 
nodzīvoti bez krievu kakla kungiem, 
taču ne bez krievu ietekmes. Mūsu 
austrumu pretinieks vēl arvien mums 
uzglūn un taisa draudīgus trokšņus, 
par spīti mūsu spēcīgajiem Rietumu 
draugiem un aliansēm. Uz Baltijas val-
stu robežām regulāri notiek militāras 

apmācības lielam karavīru skaitam ar 
smago kara tehniku, kur tiek mode-
lēti scenāriji uzbrukumiem Baltijai. 
2013. gadā piedalījās 10 000 krievu 
karavīru karaspēks, un šis skaits ar-
vien palielinājās.

Šorīt saņēmu epastu no Daugavas 
Vanagu Centrālās Valdes priekšnieka 
Andreja Mežmaļa, Rīgā, kurā, starp 
citu, rakstīts šādi: „Krievija ir uzsāku-
si diezgan spēcīgu propagandas kam-
paņu pret Latviju, ko viņi veic caur 
saviem pārstāvjiem Eiropā un caur sa-
viem masu medijiem. Tas mums atgā-
dina to pašu, ko krievi līdzīgu izdarīja 
ar Ukrainu, pirms viņi tur iebruka un 
okupēja Krimu. Ar šo ziņu, mans vēs-
tījums ir, ka cīņa par Latviju un mūsu 
tautu nav galā un ka mums ir jāpietu-
ras pie mūsu organizācijas nospraus-
tiem mērķiem, kuri šodien ir tikpat bū-
tiski, kā tie bija 1945.g. 28. decembrī. 
Strādāsim un ieguldīsim mūsu darbu 
un enerģiju mūsu Latvijas un tautas 
labā.“

Ja negribam piedzīvot neseno, 
bēdīgo Ukrainas un Krimas likteni, 
mums jābūt vienmēr modriem, lai 
nosargātu neatkarību. Celsim galvas 
augšā, neļausim sadrupināt mūsu lat-
visko pašapziņu; ticēsim savai valstij, 
savai tautai un savai zemei, kas tik 
grūti un ar tik daudziem upuriem iz-
cīnīta un tik karsti mīlēta. Atbalstīsim 
mūsu zemes bruņotos spēkus.

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
Gunta R.

Latvijas brīvība: kāda cena?
Turpinājums no 2. lpp.

Mūžībā aizgājis
mūsu mīļais filistrs un draugs

ANDRIS FRANCIS – ing
12.06.1938. – 14.02.2017.

Mūsu mīļais draugs, Tu būsi mūžam mums pie sirds un atmiņām

Sēro Philyronias saime Brisbanē un SidnejāJa kādu brāli vest uz kapu klusu...

✝

ritoriju funkciju jeb izmantošanu, ja 
tas neatbilst kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanas mērķiem.

Nenoliedzami Lielo kapu terito-
rija un tajā esošais kultūrvēsturiskais 
mantojums ir jāsakopj. KM esošā fi-
nansējuma ietvaros 2017. gada budžetā 
šim mērķim paredzējusi 100 tūkstošus 
EUR. Prioritāte ir avārijas stāvoklī 
esošo kapliču glābšanas un konser-
vācijas pasākumi, kā arī atsevišķu 
mākslas pieminekļu konservācija.

Informācijai
Dārzu un parku arhitektūras an-

samblis Lielie kapi ar memoriālajām 
celtnēm ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, kas atrodas UNESCO 
Pasaules kultūras un dabas mantoju-
ma vietas Rīgas vēsturiskais centrs 
aizsardzības zonā un valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas 
pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā. 
Jebkāda infrastruktūras būvniecība, 
kas tos varētu skart, veicama tikai 
pēc ekspertu sniegta izvērtējuma, ar 
VKPAI saskaņojumu un pēc rūpīgas 

izpētes, lai nodrošinātu aizsargājamo 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Lielie kapi jeb tolaik Pilsētas kapi 
tika atklāti 1773. gadā. Laika gaitā 
kapu teritorija pakāpeniski paplaši-
nāta, kopumā tajos apglabāti vairāki 
desmiti tūkstoši rīdzinieku, t.sk. tādi 
latviešu literatūras un sabiedriskās 
darbības dižgari kā Krišjānis Barons, 
Krišjānis Valdemārs, Fricis Brīvzem-
nieks, Andrejs Pumpurs un citi.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule

Kultūras ministrijas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

„Lielie kapi“ Rīgā
Turpinājums no 11. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 12. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus!
Ceturtdien, 16. martā, plkst. 11.00 
ALB namā Sveiks un vesels program-
ma; piedāvājam noklausīties uzrunu/
lekciju: Good Bladder and Bowel 
Health. Sekos pusdienas. Lūdzam pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 13. mar-
tam.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursi; 
Ināra Kalniņa demonstrēs cepelīnu 
(pildītu kartupeļu plācenīšu) recepti. 
Ieejas maksa $4.
Trešdien, 22. martā, plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama ar autobusu 
uz pusdienām Aldinga Hotel, Aldin-
ga. Pa ceļam apskatīsim Budas templi, 

Sellicks jūrmalā. Pusdienu cena se-
nioriem sākot no $12. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 17. martam.
Sestdien, 25. martā, plkst. 14.00 DV 
namā atcerēsimies 1949. gada upurus, 
skatoties 2016. gadā Dzintras Gekas 
uzņemto dokumentāro filmu Tēvi tur, 
kurā runā notikuma upuri un viņu 
pēcteči. Filma latviešu valodā, ar an-
gļu subtitriem. (63 min.). Pēc filmas, 
Vanadžu kafijas galds un pārrunas. 
Pie durvīm ziedojums $10 Zemessar-
gu stipendijām Latvijā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J.Priedkalns
Svētdien, 19. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa 3. svētdiena, dievkalpojums.
Svētdien, 19. martā, plkst. 12.00 Baz-
nīcas zālē Draudzes gadskārtējā piln-
sapulce tūlīt pēc dievkalpojuma. Būs 

jāievēl, uz trim gadiem, jauna drau-
dzes padome, kura pēc tam izraudzīs 
draudzes laicīgo vadību. Lūdzu, sāciet 
tagad padomāt un runāt ar draudzes 
locekļiem, kuri varētu strādāt pado-
mē. Kandidātus, ar viņu piekrišanu, 
var jau tagad pieteikt draudzes sekre-
tārei. Lūdzam visus draudzes locekļus 
piedalīties pilnsapulcē.

Brisbanē
Svētdien, 19. martā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ku informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 
Rummy & zolītes pēcpusdiena Latvie-
šu namā. Piedalīšanās $10.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. marts
Silvija, Laimrota, Liliāna
1907. folkloriste Alma Medne-Romane.
1957. žurnāliste Ilze Strenga.
1987. BMX riteņbraucējs, Olimpiskā 
zelta medaļnieks (2008.) Māris Štrom-
bergs.

11. marts 
Konstantīns, Agita
Lietuvā – Neatkarības atjaunošanas 
diena
1907. atklāj Liepājas teātri ar Antona 
Čehova lugas Tēvocis Vaņa izrādi.
1937. grafiķe, gleznotāja Ilona Ceipe.
1943. ALT aktrise Māra Kaziņa.
1990. Lietuvas PSR Augstākā Padome 
pieņēma neatkarības deklarāciju.

12. marts
Aija, Aiva, Aivis
1582. Stefans Batorijs ir pirmais kro-
nētais valdnieks, kas apmeklē Rīgu.
1892. mediķis, antropologs, anatoms 
Jēkabs Prīmanis.
1917. (j.s, pēc v.s. 27. februāris) Feb-
ruāra revolūcija Krievijā: streikotāju 
pusē pārgāja vairāki armijas pulki. 
Valsts Domē tika izveidota Pagaidu 
komiteja, kas uzņēmās jaunas valdības 

veidošanu.
1947. gleznotāja Vija Maldupe.
1957. dziedātāja Maija Lūsēna.

13. marts
Ernests, Balvis
1907. latviešu tautsaimnieks, vēstur-
nieks Jānis Labsvīrs.
1927. karikatūrists Ēriks Ošs.
1947. dziedātāja Nora Bumbiere.
1952. tulkotāja Inta Geile-Sīpolniece.
1992. Rīgā viesojas NATO ģenerāl-
sekretārs Manfreds Verners.

14. marts
Matilde, Ulrika
1909. žurnālists, sporta vēsturnieks 
Arnolds Šmits.
1922. skolotājs, sabiedrisks darbinieks 
Arturs Cipulis.
1937. dzejnieks Imants Lasmanis.
1947. Pinebergā dibināta studentu kor-
porācija Gersicania.
1952. literatūras zinātniece, kritiķe 
Inese Treimane.
1977. Latvijas futbolists Vadims Fjo-
dorovs.

15. marts
Amilda, Amalda, Imalda

Vispasaules patērētāju tiesību diena
1887. dramaturgs Jezups Kazlass.
1892. rakstniece Vilma Delle.
1892. latviešu dziedātāja Herta Lūse.
1912. rakstniece, tulkotāja Vera Kacena.
1927. valodnieks, rakstnieks Jezups 
Lelis (arī Jāzeps Lelis).
1932. rakstnieks, žurnālists Osvalds 
Mauriņš.
1957. dzejnieks Māris Melgalvis.
1961. ALT aktieris Andris Klauss.

16. marts
Guntis, Guntars, Guntris
Latviešu leģionāru piemiņas diena
1932. dzejnieks, publicists Ēriks Le-
jietis.
1944. Otrais Pasaules karš: Latviešu 
leģiona 15. un 19. divīzija, pirmo reizi 
karojot kopā, zaudēja, bet pēc vairāku 
dienu kaujām atkal ieņēma augstieni 
93,4 Krievijā pie Veļikajas upes, ap-
mēram 40 km no Latvijas robežas.
1967. ukraiņu izcelsmes Latvijas hoke-
jists Aleksandrs Kerčs.
1972. politiķis, LR labklājības mi-
nistrs (2009.g. 12.marta – 2010.g. 
3.nov., kopš 2014.g. 22.janv.), LR satik-
smes ministrs (2010.g. 3.nov. – 2011.g. 
25.okt.) Uldis Augulis.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. martā.
€1 = 1,39200 AUD
€1 = 0,86710 GBP

€1 = 1,51530 NZD
€1 = 1,05760 USD

Svētdien, 26. martā, plkst. 12.00 
Lieldienu olu dekorēšanas apmācība 
Latviešu namā. Ieejas maksā ieskatīts 
vēsturisks apraksts par olu dekorēša-
nu, instrukcijas un pēcpusdienas tēja. 
Pieaugušiem $10, bērniem $5, zem 5 
par brīvu. Piedalīšanos, lūdzu pietei-
ciet Karen McDougall: 0419 689 175, 
epasts: bakinmecrazy01@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Ceturtdien, 9. martā, plkst. 13.00 – 
13.30 operdziedātāja Gunta Cēse atkal 
viesojas Melburnā St. Michael’s baz-
nīcas Organ Recital sērijas ietvaros – 
Collins un Russell ielu stūrī, Melbur-
nas centrā. Pavadītājs Rhys Boak.
Piektdien, 10. martā, plkst. 19.00 
operas un latviešu skaņu darbu soiree 
ar operdziedātāju Guntu Cēsi – pie 
vīna glāzes un siera sveču gaismā 
Latviešu nama kafejnīcā. Koncerts 
plkst. 19.30. Tuvākā informācija: Ani-
ta Andersone 0411 263 973, granita@
ozemail.com.au.
Sestdien, 11. – 13. martam, Gaidu un 
skautu vienības nometne.
Sestdien, 18. martā, plkst. 10.00 
DVMN valdes locekļi noliks vaiņagu 
pie pieminekļa Fawkner kapsētā.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.30 
pulkv. O. Kalpaka un Latviešu leģiona 
atceres sarīkojums DV mītnē.
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 
Melburnas Latviešu biedrības MLS 
Inc., pilnsapulce Braunšteina istabā, 
Melburna Latviešu namā, 3 Dickens 
Street, Elwood. Personām, kas vēlās 
kandidēt uz MLS Inc. (MLB) val-
des amatiem, rakstiski jāpiesakās pie 
biedrziņa Jura Ozola: 43 Woodville 
St, Balwyn North VIC 3104 (ar vie-
na MLB biedra rakstisku atbalstu) 
līdz 18. martam. Informāciju zvaniet 
I. Lainei, telefona nr. 98761448.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Ceturtdien, 9. martā, plkst. 11.00 Bī-
beles studija Latviešu ciemā.
Svētdien, 12. martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 19. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Sestdien, 11. martā, plkst. 9.00 Dau-
gavas Vanagu Austrālijas delegātu sa-
nāksme nodaļas klubā.
Svētdien, 12. martā, plkst. 10.00 
Daugavas Vanadžu Austrālijas 58. sa-
lidojums nodaļas klubā.
Svētdien, 12. martā, plkst. 13.30 

plkv. O. Kalpaka, Latviešu leģiona un 
Kurzemes cietokšņa atcere.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Svētdien, 12. martā, plkst. 15.00 Svē-
tā Jāņa baznīcā Hombušā pulkveža 
Oskara Kalpaka un studentu rotas pie-
miņas dievkalpojums un akts. DV rīko 
kopā ar korporāciju kopu Sidnejā.
Ceturtdien, 16. martā, plkst. 11.00 
Rukvudas kapsētas Daugavas Vanagu 
nodalījumā ziedu nolikšana un Latvie-
šu leģiona atceres svētbrīdis māc. Rai-
monda Sokolovska vadībā.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 DV 
namā Ārkārtējā pilnsapulce. Plkst.12.00 
Leģiona atceres sarīkojums.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 Sid-
nejas DV nodaļas ārkārtēja pilnsapul-
ce DV namā.
Sestdien, 18. martā, plkst. 12.00 Lat-
viešu leģiona atceres sarīkojums DV 
namā.
Svētdien, 19. martā, plkst. 13.00 Lat-
viešu namā Sidnejas Latviešu bied-
rības 65 gadu jubilejas sarīkojums. 
Dāmu kopas pusdienas. Ellas Mačēnas 
SLB jubilejas kompozīciju un latviešu 
komponistu programmu izpildīs Jā-
nis Laurs un ansamblis no Adelaides. 
Jauniešu ansamblis Ella Mačēna, Ivars 
Štubis, Jānis Lucis. Pieteikšanās līdz 
12. martam nama birojā pie Imanta 
Līča, tel. (02) 9744 8500 vai e-pasts 
slb_riga@bigpond.com
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 12. martā, plkst. 15.00 Kal-
paka piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 26. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 12. martā, plkst. 9.30 II Ga-
vēņa dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 19. martā, plkst. 9.30 
III Gavēņa dievkalpojums.
Svētdien, 26. martā, plkst. 9.30 
IV Gavēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 10. martā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 11. martā, plkst. 12.00 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 

muzejā, Jelgavā Akadēmijas ielā 10 
Latvijas Okupācijas muzejs aicina uz 
diskusiju par daiļliteratūru, kas skar 
Latvijas okupāciju vēsturi. Diskusijā 
piedalīsies rakstnieki Gundega Rep-
še, Inese Zandere, Māris Rungulis un 
vēsturnieki Inese Dreimane, Ilgvars 
Butulis un Mārtiņš Mintaurs. Disku-
siju vadīs Latvijas radio komentētājs 
Eduards Liniņš. Dalīties pārdomās par 
šiem jautājumiem laipni aicināts arī 
ikviens diskusijas klausītājs.
Svētdien, 12. martā, plkst. 13.00 
dievkalpojums Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13 (ar kafijas galdu un svēt-
dienas skolu).
Pirmdien, 13. martā, plkst. 11.00 
Dzintaru koncertzālē uz cikla Mu-
zikālās pasakas mazajiem koncertu 
Mīļdziesmiņas aicina vismazākos 
klausītājus un viņu vecākus. Tajā 
klausīsimies iemīļoto latviešu kom-
ponistu Imanta Kalniņa un Raimonda 
Paula dziesmas bērniem. Koncertā 
piedalīsies populāri latviešu mūziķi: 
Aija Andrejeva (balss, flauta), Marts 
Kristians Kalniņš( balss, oboja), Go-
ran Gora (balss, ģitāra), Jānis Miltiņš 
(taustiņi) un Mārtiņš Miļevskis (sita-
minstrumenti).
Pirmdien, 13. martā, plkst. 18.30 
Dailes teātra Kamerzālē notiks nā-
kamā tikšanās ciklā Zinību stunda. 
Pieredze un pārdomas lekcijas formā. 
Sarunā Teātris un teatralitāte kino tik-
sies režisors Jānis Streičs un kinokri-
tiķe Daira Āboliņa. Bezmaksas ielū-
gumus uz to varēs saņemt no 6. marta 
plkst.10.00 visās Biļešu Paradīzes 
kasēs. Vietu skaits ierobežots, tāpēc 
viens interesents var saņemt divus ie-
lūgumus. 
Sestdien, 18. martā, plkst. 19.00 
Dzintaru koncertzāle uz latviešu tra-
dicionālās tautas mūzikas un elektro-
nikas sintēzi ciklā Dzimuši Latvijā 
aicinās Laima Jansone un DJ Monsta.
Sestdien, 25. martā, plkst. 19.00 
Dzintaru koncertzālē uz kārtējo cikla 
Jūrmala Jazz koncertu aicinās Sebas-
tiana Studņicka džeza trio, kura mu-
zikālos ceļojumus allaž raksturo trīs 
nozīmīgākās jomas – džezs, klasiskā 
mūzika un elektroniskā mūzika.
Svētdien, 26. martā, plkst. 13.00 
dievkalpojums Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13 (bez kafijas galda un svēt-
dienas skolas).
Svētdien, 26. martā, plkst. 14.00 
Dzintaru koncertzālē uz otro demo-
krātiskā cikla Brīvdienu mūzika kon-
certu aicinās izcilais vijolnieks Rai-
monds Ozols ar stīgu kvartetu, kas 
apvieno mūziķus, kuri ikdienā redza-
mi Latvijas Nacionālajā simfoniskajā 
orķestrī.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


