
„Ukrainai ir jāuzvar, 
un Krievijai ir jāzaudē – 
cita risinājuma ilgstoša 
miera nodrošināšanai 
Eiropā nav. Tādai šodien 
jābūt politikai,“ ceturt-

dien, 26. janvārī, Saeimas ārpolitikas 
debatēs uzsvēra aizsardzības ministre 
Ināra Mūrniece.

„Pašlaik nav pamata sagaidīt po-
zitīvas pārmaiņas Krievijas politikā. 

Krievija gatavojas ilgstošai karadarbī-
bai, un Putins negatavojas atteikties no 
saviem imperiālistiskajiem mērķiem 
Ukrainā un citās valstīs. Putins tic, ka, 
paildzinot karu, Krievija spēs nogurdi-
nāt Ukrainu un tās atbalstītājus. Mums 
ir jāpierāda, ka viņš kļūdās, un šīs gai-
das ir muļķīgas,“ uzsvēra ministre.

I. Mūrniece norādīja, ka NATO ne-
pārprotami ir demonstrējusi savu spēju 
pielāgoties fundamentālajiem drošības 

izaicinājumiem un rūpēties par savām 
dalībvalstīm. Reaģējot uz Krievijas pil-
na mēroga iebrukumu Ukrainā, NATO 
nekavējoties stiprināja atturēšanu un 
aizsardzību  NATO Austrumu flangā.

Ministre akcentēja arī to, ka ASV ir 
Latvijas stratēģiskais sabiedrotais, kas 
pērn kārtējo reizi apliecināja savu ap-
ņemšanos atbalstīt un aizstāvēt Latvi-

Ja esi aizgājis pa vie-
nu ceļu, tad nezini, kā 
būtu bijis, ja būtu gājis 
pa citu. Skatoties uz šo-
dien notiekošo Ukrainā, 
tomēr droši varam ap-

galvot, ka 1991. gadā devāmies pa pa-
reizo ceļu – prom no PSRS – grimsto-
šā Titānika. Ukraina palika Krievijas 
ietekmes zonā.

Šodien Krieviju raksturo dikta-
tūra. Putins valda jau 22 gadus un ir 
pieņēmis likumu, kas ļaus viņam vēl 
divreiz kandidēt vēlēšanās un valdīt 
līdz 2036. gadam. Krievu pasaules 
ideoloģija norāda uz šovinismu. Skan 
arī cinisks lozungs: varam atkārtot! 
(savus Otrā Pasaules kara iekarojumus 
un noziegumus). Ik pa brīžam Putina 
retorikā izlaužas agresivitātes un ek-

spansijas motīvi. Krievijas ģeogrāfijas 
sabiedrības apbalvošanas ceremonijā 
Putins jautāja skolniekam: cik liela ir 
Krievija? Viņš atbildēja, ka Krievija 
stiepjas līdz Beringa šaurumam. Pu-
tins pamācīja viņu: Krievijas robežas 
nebeidzas nekur!1

Krievijā šobrīd valda Putina vado-
ņa kults. To vēsta populārais lozungs 
Krievija tas ir Putins! Jaundibinātajos 
svētkos, Krievijas dienā, Putins sevi 
salīdzināja ar Pēteri I, tā cenšoties at-
taisnot un pamatot tagadējās Krievijas 
ekspansiju: Pēteris I Ziemeļu karā cī-
nījās 21 gadu. Varētu domāt, ka karoja 
ar Zviedriju, lai kaut ko atņemtu. Taču 
viņš neko neatņēma! Viņš atguva to, 
kas piederēja mums. ...Spriežot pēc 
visa, arī mums ir uzdevums atgūt un 
nostiprināt. Ja mēs balstāmies uz to, ka 
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šīs pamatvērtības ir mūsu pastāvēša-
nas pamatā, mums noteikti ir izdevies 
atrisināt uzdevumus, ar kuriem mēs 
saskaramies.2 Vārdi: šīs pamatvērtības 
(atgūt un nostiprināt) ir mūsu pastāvē-
šanas pamatā ir atzīšanās Krievijas 
valstiskuma agresīvajā būtībā.

Lai arī Putins savās un citu acīs 
gribētu būt Pēteris I, taču Pēterburgas 
iedzīvotāji izlika kādā zālājā plakā-
tu: Tu neesi Pēteris I, tu esi Ādolfs II! 
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Turpinājums 3. lpp.



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2023. gada 31. janvārī

FO
TO

 Il
on

a 
B

rū
ve

re

Dziesmai šodien liela 
diena,

Visa zeme skanēt skan:
Daudzas balsis, doma 

viena
Tauta tuvu dara man.

Arvīds Skalbe
Ar šo moto jauniešu koris BALSIS 

ir apceļojis Austrāliju, un šādi arī iz-
skanēja viņu pēdējais šīs turnejas kon-
certs Sidnejas Latviešu namā piekt-
dien, 20. janvārī.

Namā sapulcējās gan latvieši, gan 
austrālieši, ieskaitot tādus, kas ar kori 
bija iepazinušies Sydney Festival lai-
kā, kad BALSIS piedalījās operā Sun 
and Sea.

Tērpti senlatviešu tautas tērpos, 

koristi svinīgi iesoļoja Lielajā zālē un 
nodziedāja Jāņa Mediņa Tev mūžam 
dzīvot, Latvija. Starp dziesmām kora 
diriģents Ints  Teterovskis pastāstīja 
mazliet par dziesmām, par kora vēs-
turi un par piedzīvojumiem mēneša 
garumā Austrālijas turnejā. Koncerta 
pirmā daļa bija veltīta kora klasikai un 
tautas dziesmu apdarēm. Koncerta ot-
rajā daļā izskanēja mūsdienu kompo-
nistu skaņdarbi.

Koncertā piedalījās arī Sidnejas 
latviešu jauniešu ansamblis. Nesen at-
griezušies no Vasaras vidusskolas viņi 
uzstājās gan mazākās grupiņās, gan 
pilnā sastāvā paši ar savām dziesmu 
apdarēm. Jaunieši ne tikai dziedāja, 
bet arī paši sevi pavadīja ar klavie-

rēm, flautu un koklēm. Sevišķi izcēlās 
Aijas Dragūnas un Selgas Tuktēnas 
Gula meitīna un pilnā ansambļa Dod, 
Dieviņi.

Vēl pirmo daļu kuplināja kora vo-
kālais pedagogs Nauris  Indzeris un 
pianiste Ieva Dzērve ar divām dzies-
mām.

Otrajā daļā koris bija pārģērbies – 
meitenēm sarkanas kleitas un pui-

„Dziesmai šodien liela diena...“
Kora BALSIS koncerts Sidnejā

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com

Editor: Ilze Nagela
Associate Editor: Dr. Gunars Nagels

Abonēšanas cena drukātam 
laikrakstam: $60 par 10 numuriem, 
$115 par 20 numuriem vai $285 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $7 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2023.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

Jauniešu koris BALSIS ar Sidnejas jauniešiem un ar diriģentu Intu Teterovski.

FO
TO

 Il
on

a 
B

rū
ve

re

Jauniešu koris BALSIS ar diriģentu Intu Teterovski.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
LR aizsardzības mi-

nistre Ināra Mūrniece 
Saeimas ārpolitikas de-
batēs uzsvēra: „Ukrainai 
ir jāuzvar, un Krievijai 
ir jāzaudē“. Vienkārši. 

Viņa arī atklāja, cik dziļi mēs esam 
iesaistīti Ukrainas pusē.

Ja NATO norma ir izdot 2% no IKP 
(Iekšzemes kopprodukta) aizsardzībai, 
tad Latvija šo proporciju sasniedza ti-
kai 2018. gadā. Pirms desmit gadiem – 
2013. gadā – Latvijas aizsardzības bu-
džets bija tikai 0,94% no IKP.

Aizsardzības ministre atklāja, ka 
pēc tam, kad būsim nosūtījuši to kra-
vu, kura tagad tiek gatavota, Latvijas 
palīdzība Ukrainai būs sasniegusi 370 
miljonus eiro jeb 1% no IKP. Tātad, 
procentuāli vairāk neka viss Latvijas 
aizsardzības budžets pirms 10 gadiem.

Sēžot tālu no frontes līnijām, var 
būt grūti iedomāties kara realitāti. Bet 
noteicošs faktors sekmīgai aizstāvībai 
ir tieši gatavība šai aizstāvībai, un tā 
bieži, diemžēl, tikai rodas tad, kad 
karš jau ir ieradies. Ukraina nebija mi-
litāri gatava atraidīt Krievijas iebru-
kumus Krimā un Donbasā 2014. gadā, 
bet tā mācījās un fundamentāli uzla-
boja savas militārās spējas.

Mūsu palīdzība Ukrainai ir palī-
dzība pašiem sev. 2016. gadā Krievijas 
prezidents Putins piedalījās Krievijas 
Ģeogrāfijas biedrības apdāvināto bērnu 
apbalvošanas pasākumā. Viņš prasīja 
deviņus gadus vecajam Miroslavam: 
„Kur beidzas Krievijas robežas?“ Miro-
slavs sāka atbildēt, minot robežu ar ASV 
Beringa šaurumā, bet Putins paskaidro-
ja: „Krievijas robežas nekur nebeidzas“.

Šādu uzskatu viņš ir atkārtoti pau-
dis, un varam nešaubīties, ka Putins 
uzskata Latviju kā tikai uz laiku atda-
lītu Krievijas teritoriju.

Ja Ukrainā ir panākts kaut kāds 
„miers“ bez Krievijas sakāves, tad visa 
mūsu un Ukrainas vēsture liek saprast, 
ka tā būs tikai atelpa Krievijai atkal at-
tīstīt savas kauju spējas. Latvijas – Krie-
vijas 1920. gada miera līgums, izrādījās, 
nebija saistošs Krievijai. Tāpat visi vēlā-
kie sadarbības un palīdzības līgumi. Uk-
raina pat atdeva savu kodolieroču arse-
nālu 1994. gadā – tajā laikā trešo lielāko 
pasaulē – tikai lai saņemtu no Krievijas 
garantijas par Ukrainas teritoriālu inte-
gritāti. Garantijas izrādījās nederīgas.

Ja Ukraina arī atkarotu visu savu 
teritoriju līdz tām robežām, kuras Krie-
vija garantēja 1994. gadā, tad Ukrainas 
drošību nākotnē varētu garantēt ne kār-
tējais jaunais līgums ar Krieviju, bet ti-
kai pilnvērtīga piedalīšanās NATO.

Mums jāturpina palīdzība, un jāat-
tīsta mūsu kaujas spējas, lai vispār ne-
pieļautu karu mūsu zemē. Jo Krievijas 
lācis mēdz uzbrukt tikai vājākiem.

GN
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ju. „ASV nodrošina politisko līderību, 
finansiālo atbalstu NBS spēju attīstībai 
un militārās klātbūtnes pastiprināšanu.“

Runājot par nopietnajiem drau-
diem, kas joprojām saglabājas, minis-
tre atgādināja, ka Krievija kārtējo reizi 
apliecinājusi – tā ir drauds transatlan-
tiskajai drošībai. To savā jaunajā stra-
tēģiskajā konceptā ir atzinusi NATO.

„Uzskatu, ka Rietumvalstīm ir jāīs-
teno mērķtiecīga ilgtermiņa Krievijas 
iegrožošanas stratēģija, citādi Eiropas 
drošību apdraudēs jauni, potenciāli vēl 
lielāki kari. Kritiski svarīga būs rie-
tumvalstu vienotība, lai nodrošinātu 
maksimālu ilgtermiņa politisko, finan-
siālo un militāro atbalstu Ukrainai, cik 
vien ilgi tas būs nepieciešams,“ pauda 
I. Mūrniece.

Aizsardzības ministre aicināja Sa-
eimas deputātus izšķirties par izlēmīgu 
rīcību, atbalstot izstrādāto Valsts aiz-
sardzības dienesta likumu, kura izska-
tīšanu jau uzsākusi Saeimas Aizsardzī-
bas, iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisija. “Jūsu spēkos ir nodrošināt, 
ka Nacionālie bruņotie spēki jau šajā 
vasarā uzņemtu pirmos brīvprātīgi pie-
teikušos valsts aizsardzības dienesta 
karavīrus. „Kavēšanās ar valsts aizsar-
dzības dienesta ieviešanu nav pieļauja-
ma,“ likumdevējus mudināja ministre.

Viņa atgādināja, ka viens no svarī-
gākajiem Aizsardzības ministrijas uzde-
vumiem pašlaik ir nokomplektēt bruņoto 
spēku vienības ar nepieciešamo personāl-

sastāvu un palielināt arī rezervistu skai-
tu. Pretējā gadījumā var trūkt apmācītu, 
prasmīgu karavīru, kuri spēj pārvaldīt 
augsti kvalitatīvu un modernu militāro 
tehniku, ko gatavojas iepirkt arī Latvija.

Ministre īpaši pateicās Kanādai kā 
mūsu valstī dislocētās NATO paplašinā-
tās klātbūtnes kaujas grupas ietvarnāci-
jai, un teica lielu paldies Albānijai, Čehi-
jai, Itālijai, Islandei, Melnkalnei, Polijai, 
Slovākijai, Slovēnijai, Spānijai un Zie-
meļmaķedonijai par to, ka tās karavīri 
kopā ar Nacionālo bruņoto spēku karavī-
riem sargā Latvijas sabiedrības drošību.

Aizsardzības ministre izteica gan-
darījumu, ka Latvijai izdodas sniegt 
jūtamu atbalstu Ukrainai, izcīnot 
Krievijas izraisīto karu. „Latvija bija 
viena no pirmajām valstīm, kas vēl īsi 
pirms Krievijas pilna mēroga iebruku-
ma sāka militārās palīdzības piegādes 
Ukrainai,“ uzsvēra ministre.

Šobrīd Latvija Ukrainai gatavo 
jaunu militārās palīdzības kravu, un 
pēc tās nosūtīšanas mūsu palīdzība 
Ukrainai būs sasniegusi 370 miljonus 
eiro jeb 1% no IKP. Pēdējos mēnešos 
Latvijā arī ir apmācīti  vairāk nekā 350 
Ukrainas karavīru. Šogad plānots ap-
mācīt ap 2000 Ukrainas karavīru.

Runas noslēgumā I. Mūrniece uz-
svēra, ka Latvijas interesēs ir starptau-
tisko tiesību normās balstīta pasaules 
kārtība, kā arī novēlēja izdošanos, ko-
pīgi stiprinot mūsu valsts drošību.

Informāciju sagatavoja:
LR Aizsardzības ministrijas 

Militāri publisko attiecību dept
Preses nodaļa

Aizsardzības ministre Saeimā
Turpinājums no 1. lpp.



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2023. gada 31. janvārī

Pēc trīs gadu pār-
traukuma varējām pul-
cēties 3x3 saietā!!!

Šoreiz gads varēja 
sākties, kā iepriekš plā-
nots, bez pēdējā brīža 
pārsteigumiem. 3x3 tie-

šām notika pašā gada sākumā no 2-7. 
janvārim!

Tas bija skaistā vietā – Adare, 
Viktorharborā (Victor Harbor), un to 
vadīt bija izlēmušas uzņēmīgās un, tā 
vien liekas, nenogurdināmās – Mārīte 
Rumpe un Dace Freija ar savu lielo 
atbalstītāju pulku. Šī gada tēma 3x3 
saietam bija Dzintarkrasts.

Es gada garumā sekoju līdzi 3x3 
sagatavotajiem rakstiem, lai uzzinātu, 
kas tad notiks šajā saietā, un jāsaka, ka 
viss, kas bija apsolīts, notika un bija 
daudz vairāk! Saieta vadītājas turpi-
nāja katru dienu un vakaru pārsteigt ar 
jauniem, ļoti interesanti sagatavotiem 
priekšnesumiem un jauniem cilvē-
kiem, kas deva jaunu iedvesmu latvie-
tībai, katru dienu pievienojoties mūsu 
pulkam...

Nodarbības
Rīta ievirzēs varēja klausīties aiz-

raujošus pieredzes stāstus – Kristī 
Biezaite dalījās iegūtajās zināšanās 
dziju vērpšanā, krāsošanā. Rādīja 
skaistus darinājumus no pašas vērp-
tas, vēlāk dabīgos materiālos un nepa-
rastos kodinātājos, nokrāsotās vilnas 
dzijas. Šalles un apmetņi bija ne vien 
skaisti, bet arī labi sildīja.

Andris Rūtiņš vairākus rītus stās-
tīja un rādīja latviskās rotas dažādos 
laika lokos. Skaidroja to nozīmi un 
aizskāra arī sāpīgu tēmu – kā tās tiek, 
nevienam neredzot, izraktas un diem-
žēl ne vienmēr nonāk muzeju plauk-
tos...

Etnomūziķi Ēriks Zeps un Julgī 
Stalte bija sagatavojuši stāstus un 
ierakstītus video par savu ceļojumu 
Sibīrijā, par tur dzīvojošajiem latvie-
šiem. Un vēl vienu stāstu ar nosauku-
mu Kultūras cepiens, kurā visi kopīgi 
spriedām par šodienas tik ļoti dažāda-
jiem folkloras paveidiem Latvijā.

Rīta ievirzēs varēja aust prievītes 
un jostas kopā ar  Ivetu  Leitasi, šūt 
tautiskas somiņas ar Vizmu Boag, ap-
gūt koklēšanu ar Pēteri Strazdu, vai 
piedalīties diskusijās par politiku Lat-
vijā kopā ar Uldi Ozoliņu.

Tie, kuri vēlējās, Andra  Rūti-
ņa vadībā, varēja izgatavot dažādas 
skaistas rotas.

Citi izvēlējās palīdzēt Dacei, kura 
vadīja bērnu nodarbības. Tas nebija 
viegls uzdevums, jo bērni šoreiz saietā 
bija kuplā skaitā – 28! Kārtības labad 
var teikt, ka bija 26 bērni, kurus no-
darbināt, un 2 bēbīši, kuri dzīvojās pa 
mammas un tēta klēpjiem.

Tad nu mazie kopā ar lielajiem 
pārmaiņus – līmēja, zīmēja, krāso-
ja. Gatavoja priekšnesumu un tērpus 
noslēguma vakara izrādei. Un tad, kad 
pievienojās Ēriks vai Julgī, sākās liela 
jautrība un troksnis, jo bērni kopā ar 
lielajiem devās dančos un rotaļās.

Izmantojot to, ka atradāmies tuvu 
pie jūras, tad pāris reizes bērni kopā 
ar vairākiem vecākiem devās pastaigā 
uz jūru. Liekas, ka šī nodarbe visiem 
bērniem bija īpaši mīļa.

Vienu dienu pie bērniem ieradās 
saieta dalībnieks Juris Skābe, lai mā-
cītu siet jūrnieka mezglus. Juris stās-
tīja un rādīja siešanas prasmes, tikmēr 
mums, bērnu vecākiem, bija jāpietur 
baļķi, ap kuriem bērni sēja mezglus. 
Cik dziļi simboliski tas likās. Te nu tas 
ir 3x3 – būt kopā, palīdzēt, nodot savas 
prasmes – sadarboties trijās paaudzēs!

Bija dienas un stundas, kad bēr-
niem dažādas zināšanas apgūt pa-
līdzēja skolotājas Kristi  Biezaite, 
Sandra  Lange ar māsu Silviju  un 

Daci  Anstrati (no Latvijas). Paldies 
visiem palīgiem!

Vēl viens negaidīts pārsteigums!
Vienu no dienām pie saieta dalīb-

niekiem ieradās rakstniece Baņuta 
Rubess. Viņa pastāstīja sava tēva bio-
grāfiju, kura nu ir apkopota grāmatā, 
un vēlāk ar dažādu uzdevumu palīdzī-
bu, sanākušos iedvesmoja tam, ka ik-
viens var būt rakstnieks.

Julgī  un Ēriks katru pēcpusdie-
nu vadīja folkloras un muzicēšanas 
nodarbības. Tās bija saturiski ļoti ba-
gātas pēcpusdienas un piesaistīja ļoti 
daudz interesentus.

Bija tādi dalībnieki, kuri izman-
toja laiku, lai mācītos latviešu valodu 
skolotājas Ivetas Leitases vadībā. Tā, 
ka katrs izmantoja šīs dažas dienas, lai 
kaut ko iegūtu gan sirdij, gan prātam.

Kāda tur vakara nīkšana?
Domātu, ka pēc vakariņām kāds 

paliktu noguris, vai slinks, bet nē! Īstā 
rosība sākās tikai tad. Katrs no vaka-
riem bija aizpildīts un ļoti piesātināts. 
Pirmajā vakarā pēc iepazīšanās sekoja 
galda spēles. Daudzas no tām bija at-
ceļojušas no Latvijas. Cik gan tās bija 
dažādas un aizrautīgas! Mainot galdus 
un spēlētājus, tas bija lielisks veids, kā 
visiem iepazīties un pasmieties.

Nākamais vakars bija danču va-
kars. Julgī un Ēriks paspēja ne vien 
spēlēt uz dažādiem mūzikas instru-
mentiem, dziedāt līdzi, bet vēl arī ierā-
dīt deju soļus. Nu šajā danču vakarā, ja 
nu kāds neatradās uz danču plača, tad 
sēžot un visā noraugoties, kājas cilājās 
līdzi taktij.

Trešajā vakarā visiem dalībnie-
kiem bija jādodas šķēršļu gājienā, kuru 
ar saviem palīgiem bija sagatavojuši 
Rudīte un Andis Bērziņi. Dalībnieki 
bija sadalīti grupās, un katras koman-
das kapteinim bija jāsameklē savi da-

Nu tad beidzot!
2023. gada 3x3 saiets Austrālijā – „Dzintarkrasts“

 
Turpinājums 5. lpp.

Julgī Stalte ar trīsreiztrīsniekiem pie jūras.
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Otrdien, 2023. gada 31. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

lībnieki, lai vēlāk kopā dotos atrisināt 
ne vien fizisku uzdevumu, bet arī prā-
ta.

Iepriekš apdzīvotā 3x3 teritori-
ja pēkšņi paplašinājās. Lai izstaigātu 
takas, kurām varēja sekot pēc īpaši 
noslēptām un norādītām zīmēm, nonā-
cām pie zvejnieka, kuram bija jāpalīdz 
sasmelt ūdeni, pie dāmām, kuras an-
delēja dzintarus, pie vecas māmuļas, 
kura lika mest bumbas spainī un bei-
gās pie stingras skolotājas.

Un katra komandas dalībnieka zi-
nāšanas vai prasmes lieti noderēja. Lai 
gan cīņa bija spraiga, šajā vakarā visas 
komandas bija uzvarējušas, un balvā 
visi saņēma medus lācīšu konfektes!

Vēl par Puduriem
Tā vien likās, ka šis 3x3 saiets ir 

nogrāvis visas sienas starp Latviju un 
Austrāliju, starp vasaru un ziemu, bet 
tajā pat laikā atstājis pašu svarīgāko – 
cilvēciskas attiecības ģimenē, vai-
rākās paaudzēs. Sievišķo un vīrišķo 
enerģiju. Un tam beidzot ir laiks.

Lielisks risinājums bija, kad mei-
tas, mātes un vecmammas palika ar 
Julgī, kad viņa spēlēja kokli un dzie-
dāja dziesmas par māsām – tādas, 
kurām visas varēja dziedāt līdzi un 
vienlaicīgi visas darināt rotas no pašu 
izvēlētām krāsām un tekstūrām.

Vīri un puiši devās spārdīt bum-
bu – cīņa bijusi sīva, tad kad spēlē tēvi 
pret dēliem. Kurš šajā spēlē uzvarēja – 
par to vēsture klusē.

Liekas, ka viss saiets kā ar tādiem 
neredzamiem pavedieniem vienoja 
un veda uz galveno vakaru – Jūras 
daudzinājumu. Pa dienu meitas un sie-
vas pina vainagus, un vīrieši tikmēr 
Ērika vadībā gatavoja lāpas un vēlāk 
apguva prasmes, kā ar tām darboties, 
ja tās būtu iedegtas. Neskatoties uz ne-
ganto vēju, dalībnieki – vieni skaisti, 
citi silti ģērbušies mūzikas un dziesmu 
pavadīti devās pie jūras, lai veidotu ri-
tuālu Jūras daudzinājums.
To visu dokumentēja „Tauriķa“ 
redakcijā...

Kā jau tas ir pierasts 3x3 saietos, 
printeris niķojas. Arī šoreiz nebija ci-
tādāk. Lai arī ar dažādiem piedzīvoju-
miem, katru rītu Tauriķis bija gatavs. 

Aija  Vindsora  (Windsor) 
bija uzņēmusies šo grūto 
darbu, un kā čakls, nema-
nāms un vienmēr smaidīgs 
darba rūķis lika to kopā. 
Katru rītu avīžu lapās bija 
daudz skaistas, stāstošas 
bildes par iepriekšējā dienā 
notikušo.

Daži vārdi par zolīti
Šogad zolītes spēlētā-

ji bija vien trīs. Bija tādi, 
kuri pieteicās, bet vēlāk no 
saraksta sevi izsvītroja. Vai 
zuda pārliecības par savām 
spēlēšanas prasmēm? Nu, 
lai vai kā, bet Juris Skābe 
uzņēmās šo lietu labot, un 
turpat uz karstām pēdām 
izveidoja Zolītes mācību 
grupiņu, lai nākamā gadā būtu kārtīgs 
Zolītes turnīrs. Svarīgi piebilst, ka šo-
gad ceļojošo kausu uz mājām aizveda 
Andis Bērziņš!

Māju sajūta
Visi saieta dalībnieki mierīgi va-

rēja izbaudīt 3x3 jauko gaisotni, jo 
nebija nekādas citas rūpes. Par ēdi-
nāšanu rūpējās arī nenogurdināmie 
virtuves darbinieki, un tieši ēdamzālē, 
cik skaļi tur bija, pie garajiem galdiem 
varēja just to kopību, ka visi esam šeit 
sabraukuši no visām pasaules malām. 
Kopā 86 dalībnieki.

It kā sīkums, bet svarīgs... Es sm-
ejoties piebildu, ka latvietis latvieti tik 
labi zina, ka Mārīte gādāja, lai vien-
mēr ir paka ar dabīgo kafiju, ko gatavo 
pa latviešu modei – ieber krūzītē un 
uzlej virsū verdošu ūdeni. Tā smarža 
un garša iedod labu garastāvokli, uz-
mundrina un rada mājīguma sajūtu. 
Sīkums, bet ļoti svarīgs sīkums...

Noslēguma vakars
It kā nepietiktu ar to, ka visi bija cī-

tīgi mācījušies un strādājuši. Vēl katra 
ieviržu grupa bija sagatavojusi priekš-
nesumu. Cik interesanti un izdomas 
bagāti tie bija, pat tādā it kā sausā ie-
virzē kā politika!? Šajā vakarā skanēja 
daudz šampānieša pudeļu korķu būkš-
ķi un daudz pateicības vārdi!

Lieliem un maziem dalībniekiem 
uz brīdi bija jāšķiras no darinātajām 
rotām un citiem darbiem, jo to visu 
varēja aplūkot vienotā izstādē, kur 

darbus skaisti izvietot palīdzēja mīļā 
Zinta Zvaigzne.

Stafetes kociņš ir nodots!
Tad arī tika paziņoti nākamie 3x3 

vadītāji!
Un  tagad  lasiet uzmanīgi un  ie-

lieciet  datumus  savos  plānotājos! 
Nākamais  3x3  notiks  Melburnā 
2024. gada 2.-8. janvārim Folskrīkā 
(Falls  Creek)  un  to  vadīt  ir  uzņē-
mušies Artūrs Landsbergs un Anta 
Brahmane.

Es varētu rakstīt vēl un vēl... Man 
ir jāatvainojas par to, ja kādu ievirzi 
vai notikumu aprakstīju mazāk. Kā 
jau var noprast no rakstītā, dienas bija 
ļoti aizņemtas. Un, lai to visu varētu 
piedzīvot paši, aicinām Jūs uz nākošo 
3x3 Melburnā!

Paldies visiem, visiem, kuri deva 
savu artavu.

Jutāmies kā liela ģimene, kura ir 
sanākusi kopā jūras malā, un katrs ir 
atradis savu dzintara gabaliņu, ko kā 
spēcīgu ceļa maizi paņemt līdzi savā 
latvietības ikdienā.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

PATEICĪBA
3x3 Adelaidē 2023 rīkotājas Mārī-

te Rumpe un Dace Freija saka lielu 
paldies visiem labvēļiem, kuri atbalstī-
ja mūs finansiāli, lai šis saiets varētu 
notikt. Paldies Kultūras Ministrijai par 
atbalstu, Adelaides Daugavas Vanagu 
nodaļai, Sidnejas Latviešu biedrībai, 
Adelaides latviešu ev.-lut. draudzei, 
paldies arī individuāliem ziedotā-
jiem.  ■

Nu tad beidzot!
Turpinājums no 4. lpp.

Zolītes kausa ieguvējs Andis Bērziņš ar kausu; no 
kreisās – Uldis Ozoliņš.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2023. gada 31. janvārī

Jaunatnes Dienas atgriežas Adelaidē (3)
Koru meistarklase, basketbols un Vecgada vakara balle

Noslēgums. Sākums LL735, LL736.
Jau pienācis 31.  de-

cembris, un Jaunatnes 
dienas tiešām nāca uz 
beigām. Tomēr, skaistajā 
sestdienas rītā bija izvē-
le ko darīt. Varēja doties 
uz Tālavu un piedalīties 

koru meistarklasē, vai doties uz Con-
cordia College un spēlēt vai skatīties, 
kā citi spēlē basketbolu, vai vienkārši 
atpūsties un gatavoties Vecgada vaka-
ra ballei. Izvēle bija liela.

Tautiešiem, kuri gatavojas Dziesmu 
svētkiem šī gada vidū Latvijā, vai kam 
vienkārši patīk dziedāt korī, četru stun-
du garumā notika koru meistarklase. Uz 
meistarklasi, kura notika Tālavas Lie-
lajā zālē un ko vadīja Ints Teterovskis, 
bija ieradušies ap 30 koristi. Ints ne 
vien klātesošajiem koristiem mācīja pa-
redzētās dziesmas Dziesmu svētkiem, 
bet arī mazliet pastāstīja par dziesmām, 
kā arī par Dziesmu svētkiem, Dziesmu 
svētku diriģentiem un dziesmu kom-
ponistiem. Inta stāstītais daudz deva 
visiem, kas bija klāt, jo stāstījumi bija 
ne tikai interesanti, bet arī deva lielāku 
iespēju saprast par dziesmām, ko dzied 
un kāpēc tās tieši tiks dziedātas. Pal-
dies Intam Teterovskim, kurš pēc tik 

grūti nostrādātām Jaunatnes dienām 
vēl varēja atrast laiku dalīties ar savu 
pieredzi, vadot meistarklasi.

Tie, kuriem nebija vēlme piedalīties 
kora meistarklasē, vai kam nav dzieda-
mā rīkle, varēja doties uz Concordia 
College, Highgate priekšpilsētā, lai no-
skatītos vai piedalītos basketbola spēlē 
starp divām tradicionāli „ienaidnieku“ 
komandām – Melburnas  MLS un 
Adelaides ASK. Ap 30 skatītāji ar inte-
resi noskatījās, kā abas komandas pilnā 
sparā spēlēja ļoti kvalitatīvu spēli. Spēle 
sākās, MLS ņemot priekšroku, un man 
Adelaides komandas piekritēji pat tei-
ca: „nu izskatās, ka jūs atkal vinnēsit.” 
Tomēr ļoti ātri lietas mainījās, un ASK 
puiši sāka nopietni spēlēt un drīzumā 
bija priekšā. Priekšrocību mājinieki 
uzturēja līdz spēles beigām, punktu 
starpībai pieaugot ar katru minūti. Kad 
nozvanīja spēles beigu zvans, ASK vin-
nēja ar 74 pret MLS 45. Apsveicu abu 
komandu spēlētājus, ka tik agri no rīta 
pēc Sadziedāšanās vakara un uzdzīvo-
šanas pēc Jaunatnes muzikālā sarīkoju-
ma, varēja nospēlēt tik aktīvu spēli.

Pēc grūti nospēlētas spēles visi de-
vās uz Daugavas Vanagu namu. Bija 
jauki pavadīt pāris stundiņas, pasēžot 

saulītē Daugavas Vanagu nama dārzā, 
iedzert kādu aliņu vai ko vieglāku un 
papļāpāt pirms gatavošanos uz Vecgada 
vakara balli. Paldies Akselim Ceplītim 
par basketbola spēles izkārtošanu un 
visiem, kas pielika roku gan basketbo-
la stadionā, gan Daugavas Vanagos par 
jauki pavadītu rītu un agro pēcpusdienu.

Pēc atpūšanās un sagatavošanās 
bija laiks doties uz Vecgada vakara 
balli. Balle notika skaisti un gaumīgi 
izdekorētā Tālavas Lielajā zālē. Balles 
tēma šogad bija krāsas. Viesi bija lūgti 
ierasties krāsaini apģērbušies – vai savā 
mīļākajā krāsā, vai vienkārši košās vai 
atšķirīgās krāsās, lai kopīgi varētu sa-
gaidīt 2023. gadu un priecīgi nobeigt 
37. Jaunatnes dienu sarīkojumu virkni.

Uz ielūgumu nākt uz Vecgada va-
kara balli bija atsaukušies ap 180 bal-
lētāju, kuri pavadīja ļoti patīkamu va-
karu. Bija jauki redzēt, ka starp balles 
dalībniekiem bija ne vien jaunieši, bet 
arī tie, kuri vairs oficiāli jaunieši ne-
skaitās. Balles ir domātas visiem, un ir 
reize, kur visi var sanākt kopā un pa-
priecāties. Tūlīt pēc garšīgām yiros va-
kariņām pie mikrofona nāca Jaunatnes 

Basketbola sacensības.
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„Vai mums ir 
talanti???“

11.    janvāra ziņas. 
Kā jau iepriekš minēju, 
9.01. notika interesantais 
AZVV Talanti bez ta-
lanta vakars Lielajā zālē, 

kas ir visu talantīgo un arī netalantīgo 
Dzintaru skolēnu kulminācijas izrāde 
un dod iespēju parādīt plašai publikai 
savas brīnum- spējas un neatklātos ta-
lantus. Esmu liecinieks tam, ka vakara 
beigās bija noskaidrots galvenais uzva-
rētājs un daži ne tik galvenie uzvarētāji.

Markus Rolava priekšnesums bija 
ļoti neparasts, kad ar palīgiem Akselu 
un  Ronanu mēģināja apēst visvairāk 
desu divās minūtēs. Aksels skatījās 
pulkstenī, kamēr skatītāji mudināja 
Marku demonstrēt ātrēšanas spējas. No 
skatītājiem varēja dzirdēt skaļāk „uhh“ 
un „ahh“ katru reizi, kad Markus iesāka 
ēst kārtējo desu. Beigās Markus apēda 
sešas desas, un laikam skatītāji bija ar to 
apmierināti. Bet tiesneši tomēr nebija!

Pie galda sēdēja un skatījās trīs 
diezgan saspringti un nopietni ties-
neši: Aija  Dragūna,  Kaspars  Švol-
manis un Andrejs Cīrulis. Kopējais 
punktu skaits bija tikai 11 no 30 iespē-
jamiem. Laikam ēšanas izrāde netika 
atzīta par talantu.

Un nākamā talantu grupa – pirmās 
klases meitenes uzstājās ar danci Cūka 
driķos, un uzreiz tas pamodināja ska-
tītājus un tiesnešus no snaudas krēslos. 
Skatītāji aplaudēja līdz ar mūziku, un 
pēc dejas bija skaļš, bet ne tik skaļš 
wooo no skatītājiem. Tiesneši arī bija 
iepriecināti, un deva punktu skaitu 21.

Nākamie – Daniels 
Baikovs un Roberts 
Birzulis stāvēja 3 m 
viens no otra, un abiem 
rokās bija pa konfekšu 
pakai. Abi mēģināja ie-
sviest otram mutē kon-
fektes, un, kā ievēroju, 
šis ļoti vienkāršais ta-
lants iepriecināja skatī-
tājus! Nedomāju, ka šo 
redzēsim uz televīzijas 
X-faktora raidījumā, bet 
skatītāji bija sajūsmā. 
Pēc tam uz skatuves uz-
stājās Gerda un Elza ar ļoti vienkāršu 
priekšnesumu, lietojot šaha galdu. Lai-
kam bija kāds zemteksts, ko Radiorū-
dis nezināja, bet skatītāji domāja, ka 
tas bija interesants.

Atis,  Namejs un Maksis uzstājās 
ar sacensību, kurš var ilgāk turēt mutē 
ūdeni. Man radās doma, vai ēšanas un 
dzeršanas spējas vēl skaitās kā talan-
ti?? Vai jaunieši to dara savās mājās un 
mēģina atkārtot Dzintaru saimes priek-

šā? Nu, laikam tie 
gadi, kad es pie-
dalījos kā skolēns 
ir sen pagājuši, un 
jauni priekšnesumi 
ir daudz citādāki 
nekā senos laikos. 
Puiši mēģināja iz-
turēt kādu laiku 
ar pilnām mutēm, 
un ar Lāras Veid-
neres palīdzību 
tika noteikts uzva-
rētājs, un tas bija 
Maksis. Tagad 
skolā var labi zināt, 
kurš var noturēt vi-

silgāk mutē ūdeni. Apsveicami.
Nākamais uzstājās Miķelis no Ade-

laides, kas beidzamā laikā ir redzams 
Adelaides latviešu sabiedrībā ar savām 
maģiskām muzikālajām spējām ar kok-
li un akordeonu. Miķelis daudzreiz 
ir uzstājies sabiedrības priekšā vairā-
kos uzvedumos, un ir labi redzams, ka 
Miķelim to patīk darīt. Miķelis uzstā-
jās skolas saimei priekšā ar iespaidīgu 
kokles skanējumu. Uzreiz skatītāji bija 
lielā sajūsmā! Visi bija priecīgi, un skaļi 
skanēja telpa ar woohoo un ribāāāā un 
dziesma arī iepriecināja žūriju, kas Mi-
ķelim iedeva pilnu atbalstu ar 30 no 30 
punktiem. Dziesma gan piepildīja telpu, 
un uzreiz varēja just speciālu prieka sa-
jūtu, kas bija pārņēmusi skolu. Miķelis 
nogāja no skatuves, kamēr skatītāji dzie-
dāja unisonā: Miķel! Miķel! Miķel! Viņš 
noteikti šovakar atrada jaunu fanu bāzi.

Nākamie, kas uzstājās, bija Lāra, 
Eva,  Emīlija  Saliņa,  Emīlija  Cīrule 
un Anika, un viņas tēloja parasto skolas 
kora mēģinājumu. Saņēma aplausus un 
smieklus no skatītājiem, bet atkal žūrija 

Ziņas no Annas Ziedares Vasaras vidusskolas
AZVV laikraksta „AZVV Dienas ziņas“ raksti 12. un 13. janvārī

Svētdien, 12. februārī, plkst.13.00 Melburnas Latviešu nama Mazajā zālē
Mārim Purēnam

veltītā piemiņas pēcpusdiena un viņa darbu izstāde.
Būs arī iespēja darbus iegādāties.

 
Turpinājums 8. lpp.

Koklētājs Miķelis.
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Tiesneši Kaspars Švolmanis. Aija Dragūna un 
Andrejs Cīrulis.
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Lāra, Eva, Emīlija Saliņa, Emīlija Cīrule un Anika tēlo 
skolas kora mēģinājumu.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2023. gada 31. janvārī

domāja citādīgi ar tikai 18 punktiem.
Kamēr notika visi priekšnesumi, 

varēja kādā aizmugurējā krēslā redzēt 
lielu, apaļu, oranžo segu. Laikam zem 
segas bija cilvēks, kas sēdēja klusi. Ne-
zinu, vai tas bija puisis vai meitene, bet 
sāku domāt, varbūt skatītājiem nākot-
nē būs kaut kas interesants redzams. 
Varējām tikai gaidīt.

Nākamie uz skatuves bija Artūrs un 
Kārlis. Vienkārša ludziņa vai interpre-
tācija. Puiši tēloja ēdienu galdu vasaras 
vidusskolā. Sākumā dziedāja, ko mēs 
vienmēr dziedam pie galda: „Nāc kungs 
Jēzu svētī...” un tad apsēdās viens pret 
otru un sāka ēst maizi. Skatītāji sāka do-
māt, vai tas ir viss? Tas ir viņu priekšne-
sums? Un tā bija! Ļoti vienkārši. Puiši 
tikai ēda maizi visiem priekšā un pēc 
5 minūtēm iesāka nelielu sarunu. „Kā 
tev iet?“ prasīja viens, un otrs atbildēja: 
„Labi.“ Atkal klusums. Pēc 2 minūtēm: 
„Spēlēsim basketu vēlāk?“, „Jā.“ Kamēr 
šis notiek, skatītāji ar smieklīgām ska-
ņām sāka imitēt puišus, bet ar respektu. 
Un ar to skečs bija beidzies. Puiši abi 
stāvēja un teica: „Paldies Dievam, pal-
dies devējam.“ Un gaidīja no tiesnešiem 
atbildi. Nebija daudz punktu.

Ēriks Rolavs no trešās klases uz-
stājās ar nopietnu un skaistu klavieru 
atskaņojumu, kas deva klausītājiem 
labu sajūtu, un uzreiz telpās iestājās 
klusums. Skatītāji bija apmierināti ar 
mīlīgo kompozīciju, ko Ēriks uzspēlēja. 
Laikam viņš pie tās ir daudz mācījies, 
un ar to saņēma labas atzīmes no žūri-
jas. Punktu skaits 24. Ēriks ir talantīgs.

Bet pēc tam uzstājās puiši ar smiek-
līgu pantiņu skaitīšanu Ko nozīmē mī-
lēt. Zentis, Roberts un Dainis stāvēja 
tuvu viens otram visiem priekšā un pēc 
kārtas lasīja mīlīgu dzejoļu pantiņus, 
kas daudz iepriecināja klātesošos. Viņi 
runāja par mīlestību un kā vienam otru 
mīlēt pareizā veidā. Meitenes gan bija 
šokā. Uzreiz varēja dzirdēt nawwww un 
ohhh wowww skaņas, un tam varēja pie-
krist, ka puišiem labi izdevās šis priekš-
nesums. Meitenes ir tagad gatavas ap-
precēt visus trīs puišus. Apsveicu puiši.

Tagad bija laiks uzzināt, kas sē-

dēja zem segas aizmugurējā sēdvietā. 
Vadītājs Magnuss aicināja personu uz 
priekšu, lai sāk savu priekšnesumu. 
Daudzi nezināja, kas zem segas slēpās. 
Sega un cilvēks lēnam zagās uz skatu-
ves pusi, un skatītāji vēl bija tādā mistē-
rijā, kas notiks. Sega tur palika uz mi-
nūti, un uzreiz stāvēja kājās liels puisis 
bez krekla, bet ar uzzīmētām brūnām 
strīpām pār ķermeni. Tas bija Lārs 
Sveilis. Priekšnesums bija interesants. 
Lārs uzspēlēja stabuli un harmoniku 
ar īsām skaņām un prasīja palīdzību no 
skatītājiem. Tad skeča beigās iesaistīja 
visus ar piedziedājumu: Lat-Vi-JA, un 
sajūta bija kā Latvijas hokeja izlases 
mačā. Tiesnešiem arī patikās priekšne-
sums, un piešķīra Lāram 29 punktus.

Beidzamais skečs bija skolotāju. 
Valdis Krādziņš tēloja dakteri, un visi 
citi skolotāji bija viņa klienti. Skatuve 
bija daktera birojs. Samanta no Latvi-
jas, kas tēloja skaistu un talantīgu med-
māsu, palīdzēja dakterim, lai atrisinātu 
katra klienta slimības problēmu. Starp 
dialogu un bļaušanu bija daži smieklīgi 
joki, un tā arī domāja skatītāji un žūrija. 
Skolotāji droši vien saņēma punktus, jo 
viņi bija sagatavojuši tērpus un iegul-
dījuši laiku. Skečs bija interesants, un 
visi skatījās līdz beigām (jo visi gribēja 
zināt, kas bija vakara uzvarētājs).

No visiem vakara priekšnesumiem 
skolotāji palika trešā vietā, otrajā vietā 
bija Lārs ar savu abstraktu piedāvāju-

mu un mūsu vakara uzvarētājs bija Mi-
ķelis, kas labi uzspēlēja kokli. Apsveicu 
visus dalībniekus ar uzstāšanos šajā va-
karā. Vakars noteikti ir interesants un 
dod visiem dzintarniekiem smaidīgu 
un sirdspilnu sajūtu pirms gulēšanas.

Rāda iemeslu, kāpēc mēs esam 
Dzintaros un kāpēc mēs ziedojam 
mūsu vasaras dienas, lai būtu kopā ar 
citiem latviešiem. Mums ir gandrīz 50 
reizes notikušas vasaras skolas prog-
rammas, un ir redzams, ka nākotnē vēl 
būs skolēni un skolotāji, kas viņiem ie-
mācīs latviešu valodu. Mēs varam būt 
lepni, ka skola turpinas un jauniešiem 
ir iespēja piedalīties skolas aktivitātēs, 
ieskaitot Talanti bez talanta vakaru.

Aicinu visus uz Latviešu namu Tā-
lava, lai būtu liecinieki ļoti talantīgiem 
skolēniem! Skolas izlaidumā dzinta-
rieši klātesošajiem rādīs, cik talantīgi 
visi skolēni ir ar dziesmu un deju, un 
varu droši teikt, ka mūsu skolēni IR 
ļoti talantīgi. Tiekamies sestdien Ade-
laides Latviešu namā Tālava!

4. klases vakariņas
4. klases vakariņas ir vienmēr ļoti 

speciālas ne tikai 4. klases skolēniem, 
bet arī skolotājiem un audzinātājiem. 
Vakars ir domāts, lai priecātos par to, 
ka skolēni ir absolvējuši Vasaras vi-
dusskolu un izturējuši beidzamos čet-

Ziņas no AZVV
Turpinājums no 7. lpp.
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Lārs Sveilis.
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Skolotāju uzvedums.
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Gatavošanās 4. klases vakariņām.
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rus gadus skolas programmā. Šis gads 
bija īpatnējs, jo dēļ kovida pandēmijas, 
bija iespēja 2022. gada absolventiem 
arī piedalīties šajā svinīgajā vakarā.

Vakars iesākās tradicionālā vei-
dā. Pirms vakariņām ap pus sešiem 
Dzintaru zālājā sāka pulcēties 4. un 
5. klases meitenes savās skaistās va-
karkleitās ar sapucētiem matiem un 
sejām. Brīnos, ka meitenes vienmēr 
ir pirmās, kas ir sagatavojušās. Var-
būt, ka meitenēm šis vakars ir tā reize, 
kad var sapucēties un uzņemt skaistas 
bildes ar draugiem. Meitenes sāk jau 
pēc mājas darbu stundas gatavoties uz 
vakariņām. Viņas pat nebrauc pēcpus-
dienas pludmales braucienā!

Kur ir puiši??? Nav redzami. Izska-
tās, ka meitenēm tas netraucē. Beidzot 
arī puiši sāka ierasties Dzintaru aplī 
un uzreiz sākas īstā foto sesija. Gud-
rie telefoni parasti tiek intensīvi lie-
toti. Karla man pateica: „Rūdi, lūdzu 

tikai spamoji!“ Man bija jānoskaidro, 
ka spamošana nozīmē – uz ātro un 
daudzkārt spiest telefona pogu, lai 
foto ieraksts tiek uzņemts 100 reizes. 
Laiks, kad spieda pogu vienu reizi ir 
aizmirsts, un tagad var ierakstīt foto-
grāfiju, cik vien reizes gribi.

Atpakaļ pie puišu uzbrukuma uz-
pucētām meitenēm. Šis ir tas brīdis, kad 
tiek uzņemtas neskaitāmas bilžu kom-
binācijas ar puišiem un meitenēm. Va-
jadzīgas un nepieciešamas ir vairākas 
bildes, ieskaitot, protams, 4. un 5. klašu 
bildes, skolotāji, audzinātāji un darbi-
nieki. Šis ir brīdis, kad redzu Dzinta-
ru iedzīvotājus nevis sporta kreklos, 
peldēšanas biksēs un ar tongiem, bet 
sapucējušos glītos uzvalkos un skais-
tās kleitās. Tas tikai notiek vienu reizi 
gadā, un šis bija tas vakars. Ir ļoti labi 
zināms, ka šis ir tas vakars, kas ir ie-
rakstīts vēsturē. Pat man uz ledusskapja 
ir bilde no manām 4. klases vakariņām 
ar draugiem, ar ko es absolvēju šo sko-
lu, un tas ir nozīmīgs moments katram 
AZVV skolēnam dzīvē. Klātbūtnē arī 

sāka ierasties jaunākie skolēni ar ieinte-
resētām skatieniem, cerēdami, ka viņi 
arī nākotnē varēs doties uz vakariņām.

Pēc katra iespējamo bilžu uzņemtā 
scenārija, bija laiks iesēsties visiem au-
tobusā braucienam uz vakariņu vietu. 
Un kur tas bija? Normanviles krogs! 
Man liekas, ka skola gribēja ietaupīt 
degvielas izdevumus. Lūdzu, saprotiet, 
man nav nekas pret Normanviles kro-
gu. Ēdienu karte ir diezgan plaša, un 
pat ēdiens ir labā standartā. Krogs ir ti-
piskā lauku stilā, un ēdiens nepavisam 
nav slikts un apkalpotāji tev smaida un 
prasa: „How ya goin’ luv?“ Mēs, ap 
30 cilvēku, iegājām pa aizmugurējām 
durvīm, glaunos uzvalkos un skaistās 
kleitās, un uz mums skatījās ar lielām 
acīm gandrīz puse no Normanviles ie-
dzīvotājiem. Varēju uzreiz uzminēt, ko 
viņi domāja... kas šie par uzpucētiem, 
nezināmiem, neredzētiem jauniešiem 
ar saviem vecākiem?? Vai šovakar no-
tiek kāzas? Lokālie turpināja ēst savas 
zivis ar čipsiem un cāļu karbonādi; un 
es brīnījos, ka ienākušais bars it kā bija 
skolas balle. Žēl, ka mums jāsēž ar lo-
kāliem lielā, aizmugurējā istabā, jo pa-
rasti latvieši aizrunā privātu telpu, kur 
mēs varam uzspēlēt tautas dziesmas, 
dziedāt, dejot un normāli trakoties bez 
traucējuma vietējiem. Nekas, mēs tur-
pinājām vakaru lielā istabā ar visiem ci-
tiem. Man liekas, ka viņiem nebija ne-
kas pretim skatīties uz ļoti skaistajiem 
latviešiem un minēt, kas mēs esam.

Pēc apsēšanās un sēdvietu iesildīša-
nas, 5. klases pārstāve Selga Tuktēna 
iepriecināja klātesošos ar tostu skolotā-
jiem un arī audzinātājiem, kas ir viņas 
klasei palīdzējuši absolvēt AZVV. Selga 
bija pārstāve abām absolventu klasēm. 
Ziedus un šokolādes saņēma Zinta Ozo-
liņa, Aija Dragūna un, protams, skolas 
vadītāja Iveta. Visi 4. un 5. klases sko-
lēni bija pateicīgi skolas vadībai par mā-
cību stundām un vadīšanu pēdējos 4-5 
gadus. Pēc oficiālās daļas beidzot atnesa 
ēdienu, ko visi uzreiz sāka ēst. Gandrīz 
tāds interesants klusums iestājās starp 
latviešiem. Laikam visi bija dziļi foku-
sēti uz ēšanu. Bet klusums bija īss, un 
drīz vien skolēni un skolotāji atkal sāka 
normālās sarunas. Man gribējās uzsākt 

Ziņas no AZVV
Turpinājums no 8. lpp.

Skolotāji 4. klases vakariņās. No kreisās: Valdis Krādziņš, Zinta Ozoliņa, Iveta 
Laine, Rūdis Dancis, Aija Dragūna.
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5. klases skolēni.
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Skolas vadītāja Iveta Laine apsveic 4. un 5. klases skolēnus.
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viešu sabiedrības veidotājs, 
ar savām organizatoriskām 
spējām un apsvērto tālre-
dzību vadot vairākas jumta 
organizācijas: 6 gadus viņš 
bija PBLA valdes locek-
lis; LAAJ priekšsēdis – 8 
gadus. Nebija vietas, kur 
Bruno nepielika savu roku 
un padomu: skolotājs/ pār-
zinis Adelaides Latviešu 
skolā un Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā, latvie-
šu radio programmas vei-
dotājs, Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienu priekšsēdis 
(1967).

Bruno lielākā mīlestī-
ba bija Adelaides Latviešu biedrība, 
kuras moto ir Latvietis, Latvietim, 
Latvijai, ideālus, kurus viņš pats ie-
miesoja. Caur biedrības dažādām 
nozarēm viņa vadīšanas laikā Ade-
laides sabiedriskā dzīve uzplauka 
un sazarojās. Koris, kurā Bruno ilg-
gadīgi pats dziedāja tenoru ierindā, 
bija viens no biedrības stūrakmeņiem 
un piedalījās biedrības gada svētkos 
un sarīkojumos. Sarīkojumus Bruno 
vienmēr pats dedzīgi un precīzi izplā-
noja. Lai veicinātu palīdzības darbus 
Latvijā, viņš uzņēma tuvus sakarus 
ar Rīgas Latviešu biedrību. Kopīgi ar 
valdes locekli Laimu  Bogens, Bru-
no dibināja Laimas aprūpes nozari 
biedrības paspārnē. Visam cauri vijās 
viņa raksturīgā mērķtiecīgā vadība, 
spēja sadarboties un iesaistīt cilvēkus 
strādāt sev līdz ar humoru un laipnī-
bu. Šīs īpašības izpelnīja viņam, ne 
tik vien atzinību apbalvojumos, bet 
patiesu cieņu un pateicību, kas nekad 
nezudīs.

Piemiņas svētbrīdi vadīja mācī-
tājs Guntars  Baikovs. Mācītājs savā 
svētrunā runāja par Laiku; laiku, kas 
mums visiem ir piešķirts būt šai pa-
saulē, kas mums katram beigsies ne-
noteiktā brīdī.

Bruno tika piešķirti 98 gadi, ku-

rus viņš lietderīgi izlietoja, strādājot 
saviem līdzcilvēkiem par labu – pilso-
niski apzinīgi. Varbūt mazāk zināms ir 
tas, ka Bruno bija Jeruzālemes Sv. Jāņa 
ordeņa kavalieris, kuru devīze ir Pro 
Fide Pro Utilitāte. Plaši to var tulkot: 
Ticībai un Kalpot Cilvēcei.

Plašs bija viņa interešu lauks ārpus 
latviešu sabiedrības. Savā laikā, viņš 
bija vairāku valsts un nevalstisku or-
ganizāciju valdēs, kā arī profesionālo 
biedrību loceklis.

Visnozīmīgākais, ietekmīgākais 
viņa darbs bija izveidojot, un vadot 
Dienvidaustrālijas Daudzkultūru un 
Etnisko komisiju (South Australian 
Multicultural Commission). Šeit viņš 
aizstāvēja ne tikai latviešu intereses, 
bet spēlēja svarīgu lomu, ietekmējot 
visas austrāliešu sabiedrības uzskatus 
par pēckara iebraucējiem, un, līdz ar 
to, veidoja moderno 21. gadsimta Aus-
trāliju. Meita Irēne atvadu vārdos rak-
sturoja sava tēva dzīvi kā tipisku Aus-
trālijas imigranta stāstu – prototips kā 
pārvērst ciešanas un izmisumu centī-
bā (Bruno ieguva augstāko izglītību, 
vairākus grādus, Austrālijā.); apzināt 
savus talantus un izmantot izdevības; 
nekad neaizmirstot savas saknes, savu 

LATVIETIS, LATVIETIM, LATVIJAI.
Bruno Krūmiņš 1924 -2023 

Man sirdī ir tā,
Ka kaut kur pie ziliem 

ūdeņiem krastmalā,
Zili noguruši ziedi
Ilgojoties birtu.

Fr.Bārda

Kaut gan cerību pilnais, jaunais 
gads ir tikko iesācies, sēru vītols paš-
reiz savus zarus liec pār Adelaides lat-
viešu saimi, jo mūžībā tieši 1. janvārī 
tika aizsaukts mūsu sabiedrības tēvo-
cis Bruno Krūmiņš.

Izvadīšana ar piemiņas svētbrī-
di notika 21. janvārī no viņam mīļās 
Sv. Pētera Latviešu evaņģēliski lute-
riskās draudzes baznīcas, kurai viņš 
kalpoja visu mūžu kā uzticīgs ilg-
gadējākais padomes loceklis vairāk 
nekā 70 gadus. Baznīca atrodas tieši 
iepretim Adelaides Latviešu biedrības 
namam – vieta un organizācija, kura 
Bruno bija sirdslieta un kuru viņš va-
dīja vairāk nekā 30 gadus.

Šajā apkaimē tika pavadīta liela 
daļa Bruno dzīves, strādājot un kalpo-
jot savai tautai un tautiešiem. Jau kopš 
iebraukšanas Austrālijā Bruno bija lat-

 
Turpinājums 11. lpp.

Bruno Krūmiņš
19.07.1924. – 01.01.2023.

Bruno Krūmiņa apbalvojumi.
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izcelsmi.
Visaugstākā atzinība Bruno nāca, 

kad viņu 2000. g. 19. maijā Dienvid-
austrālijas valdība, ar Austrālijas ka-
ralienes Elizabetes II apstiprināšanu, 
iecēla par Dienvidaustrālijas guberna-
tora vietnieku. Šo amatu viņš priekšzī-
mīgi izpildīja septiņus gadus. Parādot 
savu cieņu Bruno, viņa bērēs klātbūtnē 
bija 4 bijušie Dienvidaustrālijas guber-
natori: Sērs Eriks Nīls (Sir Eric Neal 
(32),  Mārdžorija  Džeksone-Nelso-
na  (Marjorie  Jackson-Nelson (33), 
atv.  admirālis  Kevins  Skērs,  (ret. 
Adm.  Kevin  Scarce)  (34),  Hjū  Van 
Lī  (Hieu  Van  Le)  (35) un pašreizē-
jā, 36. gubernatore Viņas  Ekselence 
Francis Adamsone (Frances Adam-
son) ar vīru.

Starp klātesošiem bija arī patrei-
zējās valdības ministre Daudzkultūru 
jautājumos Zoī Betisone  (Zoe Betti-
son), vairāki parlamentārieši, bijušie 
kolēģi no Daudzkultūru komisijas 
un šīs komisijas patreizējā priekšsē-
de Adriāna  Kristopūlos  (Adriana 
Christopoulos). Visas igauņu, lietu-
viešu un ukraiņu kopienas Dienvid-
austrālijā bija pārstāvētas. Bijušais se-
nators Beidens Tīgs (Baden Teague) 
dēvēja Bruno kā savu draugu un izcilu 
austrālieti. Varētu teikt, ka Bruno tika 
godināts gandrīz kā ar pavalsts līmeņa 
bērēm.

Protams, ka vairāki draugi un 
kolēģi gribēja aizgājējam teikt atva-
dvārdus. Latvijas Republikas goda 
konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis 
Tomanis, kurš vadīja šo ceremonijas 
daļu, nolasīja pēdējos sveicienus no 
LR  vēstnieka  Austrālijā Marģera 
Krama kungu, kurā arī bija suminā-
jums no LR valsts prezidenta Egila 
Levita un Latvijas ārlietu ministra 
Edgara  Rinkēviča. Rīgas Latviešu 
biedrības priekšsēža Gunta Gailīša, 
atvadvārdus nolasīja Ilze  Radziņa, 
kura bija tikko atgriezusies no Latvi-
jas. Visi izcēla Bruno unikālās dotī-
bas: mērķtiecība, neatlaidība, patrio-
tisms, saturīga dzīve, cilvēcīgums, 

sirsnība un galantums. Kulturāls 
cilvēks. Korporāciju kopas saime ar 
seniora Rūdi Danci priekšgalā node-
va pēdējos sveicienus savam ilggadē-
jam uzticīgam brālim, sastājoties ap 
zārku un nodziedot Atvada dziesmu. 
Trūka viena spēcīga, skanīga balss, 
kas šādos brīžos spēja piepildīt visu 

dievnamu. Tā šoreiz, uz mūžu, bija 
apklususi.

Bruno bija iemīļots ģimenes cil-
vēks; jau vairākus gadus atraitnis. 
Sakritīgi liekas, ka tieši 21. janvārī, 
13 gadus atpakaļ, viņa mīļotā dzīves-
biedre Dagmāra šķīrās no šīs pasaules. 
Tēva dzīves stāstu fotogrāfijās, digi-
tālā ierakstā, izvēlēdamās dažus viņa 
iecienītākos mūzikas gabalus pavadī-
jumam, sakopoja meita, Irene, kopā ar 
māsīcu. Marks Lūsis, viens no Bruno 
četriem krustbērniem, novērtēja viņa 
labos padomus, viņa priekšzīmi un 
nopietno pieeju, izpildot krusttēva pie-
nākumus.

Un noslēgumā – mūzika. Pazīstot 
aizgājēju diezgan labi, ticu, ka Brunis 
būtu priecājies, ka viņa bērēs nospēlēja 
Mālera 5. simfonijas Adagietto, klasis-
ko vīru kora dziesmu Mūžam zili (Ave 
Sol, I. Kokora vadībā izpildīta). Brunis 
ar Kokaru gājuši kopā skolā) un pašās 
beigās spēcīgā Jonas Kaufmaņa un 
Dmitrija Hvorostovska izpildījumā – 
duetu no Bizē Pērļu zvejnieki.

LATVIETIS, LATVIETIM, ...
Turpinājums no 10. lpp.

Bruno Krūmiņa meita Irēne Krūmiņa-Hillera saka atvadu vārdus.
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Šķita, ka tajā brīdī smagums no 
sirds novēlās un ka dzirdu, ka Brunis 
pats dzied līdz! Brunis mīlēja operu, 
latviešu kora dziesmu, īpaši vīru kora 
repertuāru, klasisko mūziku un regu-
lāri gāja uz simfoniskā orķestra kon-
certiem. Viņam pašam bija skaista 
tenora balss, un mēs visi vienmēr atce-
rēsimies tos brīžus, kad viņš braši va-
dīja kādu dziesmu, nopietnu vai šķel-
mīgu korporāciju saietos vai viesībās.
Caur dzīves priekiem, dzīves tvaikiem
Mums ceļa biedre mūzika.
Kā saule visu zemi silda un klāj to zie-

du vainagā
Tā mūzika mūžu pilda un vada debess 

daiļumā.
Kur viņas daiļums vaļā veras, zūd 

ēnas, staro saules stars;

Dzer dvēsele un neatdzeras, un brīvs 
no zemes raisās gars.

(I. Kleinbergs)
Patiesi, Brunim ceļa biedre bija 

mūzika. Lai tā viņu pavada aizsaules 
dārzos.

Ardievu, dziesmu draugs. Saldu 
dusu.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

2023. g. 23. janvārī.

kādu tautas dziesmu, pēc lielās vakari-
ņu karbonādes un čipsiem, lai mudinātu 
un iepriecinātu latviešus, bet minūtes 
pēc saldā ēdiena mēs jau bijām atpakaļ 
autobusā uz mājupceļu. Vakars bija īss, 
un mums nebija iespēja krogā uzvesties, 
kā parasti mēs to esam darījuši. Mums 
bija iespēja turpināt šo vakaru kamīna 
telpā, dziedot tautas dziesmas, bet pēc 
atgriešanās Dzintaros, man likās, ka 
skolēni gribēja ātrāk ierāpties gultās, jo 
nākamā dienā bija eksāmeni, kas bija 
jānoliek. Un tā interesantā veidā noslē-
dzās 4. un 5. klases vakariņu vakars.

Kas notiek „Dzintaros“?
Sveiki visi! Man ir daudz ko ziņot. 

Ir apbrīnojami, cik ātri laiks skrien, esot 
Dzintaros. Skolas vadība sāk jau runāt 
par skolas izlaidumu, bērni sāk kārtot 
mājās braukšanas vajadzības. Bet! Ne-
aizmirstiet, ir vēl jānoliek kādi eksāme-
ni! Kamēr rakstu šo dienas aprakstu, 
skolēni cītīgi ķeras pie eksāmeniem. 
Ēdamzālē galdi izkārtoti eksāmenam 
atbilstoši, rakstuļi un kartes gatavi lieto-
šanai. Skolotāji visu rītu stāvēja pie dru-
kātāja, gaidot kamēr izdrukās nepiecie-
šamās lapas, ko vēlāk dot skolēniem. Pat 
Radiorūdis saņēma no Edgara pārbau-
dījumu par Latvijas vēsturi! Cerams, 
ka varēšu atbildēt uz Edgara āķīgajiem 
jautājumiem. Ja ne, tad Edgars sacīja, 

ka man būs skolas 
priekšā jādejo ba-
lets. Tātad, man ir 
obligāti jānoliek šis 
eksāmens!

Pauls  Rumpe 
sūdzas, ka jaunā 
virtuves trauku 
mazgājamā mašīna 
nestrādā, un bija 
jāizsauc trīs reizes 
tehniķis, lai to sala-
bo. Beidzot, priekš-
pēdējā nometnes 
dienā tā ir salabota! 
Pauls tagad ir priecīgs. Skolas šefpavāre 
Ilze Ostrovska, kas ir ļoti labi un sek-
mīgi vadījusi AZVV virtuvi beidzamās 
divas nedēļas, ir priecīga, ka skolai šīs 
ir pēdējās dienas, jo tad varēs atpūsties 
no darba.

Kā saprotu, strādāt virtuvē un gata-
vot 70 porcijas ēdienu trīs reizes dienā 
nav viegli, un Ilze ar savu komandu ir 
nopelnījusi atpūtu un aplausus. Apsvei-
cu virtuves darbiniekus ar labi paveiktu 
darbu. Ceru, ka skola nodziedās visiem 
pavāriem: Te bij’ laba saiminiece. Ēdie-
nu karte ir tiešām bijusi fenomenāla. 
Protams, Ilze no Latvijas savā ēdienu iz-
vēlē iekļāva latvisku ēdienu izvēli vairā-
kas reizes. Neizpalika arī citi piedāvāju-
mi, ieskaitot meksikāņu, itāļu, austrāļu 
un dienvid āfrikāņu. Pauls un Indra ļoti 
labi palīdzēja Ilzei gatavot ēdienu katru 
dienu; virtuvē palīdzēja arī Ieva Lapiņa.

Kamēr runāju par lietām, kas Dzin-
taros nestrādā, gribu minēt, ka mikro-
fona un skaņu sistēma čīkst un ņaud kā 
mirstošs kaķis. Es atceros, ka mēs jau-
nu sistēmu ierīkojām 2014. gadā, un tad 
varēja viegli visus pamodināt no rītiem 
un ziņot skolēniem par dienas notiku-
miem. Izskatās, ka šogad būs jāveic re-
monts sistēmai un jāsalabo arī skaļruņi. 
Bet šeit tiek pacelts labs punkts, ka sko-
lēni paši zina, cikos un kur viņiem jā-
būt pēc programmas! Ar saviem gudra-
jiem telefoniem skolēni ieraksta dienas 
programmas fotogrāfiju, pēc tās seko, 
kur viņiem jābūt un kad. Varbūt Radio-
rūda darbs ir beidzies??? Nevar būt! 
Šausmas! Es vēl gribu modināt bērnus 
pusastoņos no rīta ar skaļu rokmūziku, 
ko pat kaimiņu pagastā var dzirdēt!

RR
Laikrakstam „Latvietis“

šiem – tumši pelēki uzvalki. Koris 
iesāka zāles aizmugurē ar skatu pret 
aizmugures sienu, nodziedāja Olafur 
Arnalds Momentary, tad veikli pagrie-
zās un pārvietojās uz zāles priekšu, 
kur sarīkojums turpinājās ar jau labi 
pazīstamo Ērika Ešenvalda dziesmu 
Stars. Jocīgs skats, ka koristi dzied ar 
vīna glāzēm rokās, bet, uzpildītas ar 

ūdeni un noskaņotas, tās piedod skaņ-
darbam ēterisku skaistumu.

Ar kori tādā līmenī, kā BALSIS, 
protams, var jūsmot par visu prog-
rammu. Jau starpbrīdī varēja dzirdēt, 
ka skatītāji jūsmoja par koristu balsu 
saplūsmi, un kā soprānu augstākās no-
tis neskanēja nemaz saspīlētas, bet tik 
saldas kā ķirsis kūkai pa virsu. Man 
tomēr izcēlās Emīla Dārziņa Lauztās 
priedes, Māra Muktupāvela Labvaka-
ri, rudzu lauki, un Andra Sejāna Kā 

caur leduspuķēm un Rudens ziedi.
Tomēr varbūt kora vissirsnīgākais 

priekšnesums bija pēdējā piedeva, 
Jāņa Lūsēna Guli, guli, mazais šmuli, 
ko koris nodziedāja no galvas un papil-
dināja zīmju valodā.

Paldies korim, paldies mākslinie-
ciskai komandai. Gaidīsim jūs atkal 
ciemos drīz!

Daina Kaina
Laikrakstam „Latvietis“

„Dziesmai šodien liela diena...“
Turpinājums no 2. lpp.

Ziņas no AZVV
Turpinājums no 9. lpp.

Pauls, Ilze un Indra Vasaras vidusskolas virtuvē.

FO
TO

 R
ad

io
R

ūd
is

LATVIETIS, LATVIETIM, ...
Turpinājums no 11. lpp.

Korporāciju kopas saime nodzied „Atvada dziesmu“.
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Ja jums gadās braukt 
uz Zemgales pusi, nepa-
šaujiet garām Zaļenie-
kiem. Tur Kultūras namā 
šobrīd izvietota foto 
izstāde Zemgales laiks 
Tērvetē un Zaļeniekos, 

kuru vērts apskatīt. Es to zinu tāpēc, 
ka biju uz šīs izstādes atklāšanu, un tas 
izrādījās šīs puses liels Notikums. Sāk-
šu ar to, ka izstāde ir privāta iniciatīva, 
tapusi pateicoties Kultūras nama di-
rektora Māra Zabarovska atsaucībai 
un plašai mūsu ģimenes draudzenes 
Līgas Driķes tuvinieku un vietējo ie-
dzīvotāju ieinteresētībai. Pati ideja dzi-
ma Līgas galvā un brieda veselu gadu, 
pētot savu dzimtu un šķirstot vectēva 
Kārļa Roberta Buivida (1902 – 1975) 
atstāto arhīv  – daudzas kastes ar paša 
fotografētām bildēm. Tur izrādījās at-
tēloti Tērvetes un Zaļenieku, kur vec-
tēvs bija dzīvojis, vietējie iedzīvotāji 
gan svētkos, gan darbā, atspoguļojot 
vairāk nekā pusgadsimtu šīs apkaimes 
norisēs. Taču līdz idejas īstenošanai 
bija jāpaveic milzu darbs, kas Līgai 
vienai nemaz nebūtu pa spēkam, bet 
viņa ir laba organizatore. Talkā nāca 
Līgas meita Ilze Vesere, dēls Kaspars, 
mazbērni Ralfs un Kristiana, draugi, 
kas arī pētīja savas dzimtas un tāpēc 
bija ar pieredzi šajos meklējumos. 
Bildes vajadzēja vispirms atlasīt – ar 
jēgu, tematiski un ar iespēju komentēt. 
Katru bildi bija nepieciešams ieskenēt 
un apstrādāt tā, lai gadiem izbalējušie 
attēli atkal iegūtu asumu, tad tos vaja-
dzēja palielināt un visbeidzot ierāmēt, 
kas prasīja gan laiku, gan līdzekļus. 
Gada laikā tapa vērtīgs materiāls, 
kuru apskatīt vēlējās ne tikai vietējie 
iedzīvotāji. Kultūras nama pašdarbī-
bas kolektīvu dalībnieki bildes skatīja 
un apsprieda jau ilgi pirms izstādes 
atklāšanas un atrada tajās savus vecā-
kus, vecvecākus un kaimiņus. Gandrīz 
katra diena izstādes tapšanas laikā Lī-
gai nesa jaunas atklāsmes, par kurām 
viņa vēlāk prata aizraujoši pastāstīt. 
Bet pati izstādes atklāšana piedzīvoja 

tik lielu cilvēku pieplūdumu Kultūras 
namā, kāds te sen nebija redzēts. Sa-
brauca cilvēki ne tikai no apkārtējiem 
ciemiem, no Jelgavas, Dobeles, Ikšķi-
les, pat Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, 
Beļģijas un vēl nez no kurienes. Un es 
arī tur biju, aizrāvos un apaļām acīm 
aizgūtnēm skatījos un klausījos – it kā 
gadsimts aizšalktu gar acīm un ausīm.

Jūs neticēsiet, ka vienā tādā nebūt 
ne mazā lauku Kultūras namā, kur 
darbojas nez cik pašdarbības kolektī-
vu, ir tikai direktors Māris, kas pats 
arī dekorē, vada amatierteātri, orga-
nizē daždažādus sarīkojumus, raks-
ta projektus, tos vada un vēl nez ko 
dara, bet viņam līdzās ir tikai viens 
cilvēks – nama saimniece, apkopēja, 
garderobiste un atslēgu glabātāja Olga 
Masalova, kura izstādes tapšanas 
laikā arī daudz līdzēja, savas stundas 
neskaitot. Un vēl noteikti jāpiemin 
bibliotekāres Dace  Vācere un Inga 
Jaunpurēna, kuras aktīvi piedalījās 
vajadzīgās informācijas meklēšanā, 
un tagad, ja ieinteresēsieties, tieši pie 
viņām jāmeklē atslēgas, lai apskatītu 
izstādi, ja nu iegadīsieties laikā, kad 
Kultūras nama durvis ir aizslēgtas. Un 
ne jau tikai Zaļeniekos Kultūras nams 
ir tādā bārenīša lomā, kura aktivitātes 
balstās tikai viena cilvēka varēšanā un 
vietējo cilvēku entuziasmā.

Bet nenoslīdēsim atkal uz pesi-
mistiskām notīm. Nebeidzu apbrīnot 
spilgtus talantus, kādu netrūkst ne pa-
saulē, ne tepat Latvijā. Televīzijā esmu 
aizrāvusies ar seriālu Tautas kalps. Brī-
numains darbs, sevišķi zinot tā ietekmi 
uz sabiedrību un galvenā varoņa likte-
ni, kuram šobrīd esam liecinieki. Man 
šķiet, šo filmu tagad skatās visā pa-
saulē. Tā tapa 2015. gadā ar komiķi un 
aktieri Volodimiru Zelenski galvenajā 
lomā. Katra sērija liek ne tikai smieties, 
jo tā ir patiesi talantīga komēdija, bet 
arī domāt. Jā, kāpēc sapnis par godīgu 
valsts pārvaldi ir tik grūti sasniedzams, 
pat šķiet nereāls? Kāpēc izcili valsts va-
dītāji rodas tik reti? Kāpēc stiprākajam 
ir tik nepārvarama vēlēšanās apkrāpt 

un pazemot vājā-
ko, iedzīvoties uz 
viņa rēķina? Katra 
sērija pilna ar bur-
vīgām asprātībām, 
bet tur iekšā ir arī 
tik skumja nopiet-
nība, ka paliek 
bail... Seriālā ir arī 
slānis, ko mēs, kas 
nepazīstam Ukrai-
nas iekšpolitikas 
veidotājus vēl ne-
senā pagātnē, no-
teikti nenolasām, 
bet esmu pārlieci-
nāta, ka scenārija 
pamatā ir gan dažs 

varbūt kariķēts patiess notikums, gan 
arī savi prototipi. Saprotu, kāpēc filma 
kļuva tik ārkārtīgi populāra, ka tās gal-
veno personāžu – valsts prezidenta tē-
lotāju – tiešām ievēlēja par valsts prezi-
dentu. Unikāls gadījums, neapšaubāmi.

Nupat iznāca arī žurnālista Serhija 
Rudenko grāmata Zelenskis. Biogrāfi-
ja. Izrāvu vienā elpas vilcienā. Zelenski 
ievēlēja 2019. gadā par sesto Ukrainas 
valsts prezidentu. Pirmie gadi nebija 
labi. Man pat vienu brīdi šķita, ka grā-
matas autors jau par daudz sabiezina 
krāsas, jo nevar būt, ka Zelenskim tik 
ļoti negāja: amatos draugu būšana, lai 
gan viņš bija solījies tieši to nepieļaut, 
korupcijas skandāli visapkārt, ārpoliti-
kas pārpratumi un misēkļi, nesmukumi 
un pilnīgs sviests iekšpolitikā. Pama-
zām sapratu, ka grāmata ir ļoti godīga, 
līdz mielēm. Un tieši tāpēc, lai nekas 
tāds vairs neatkārtotos. Un tad nāca 
Krievijas iebrukums. Ne tikai Ukraina, 
bet arī visa pasaule ieraudzīja Ukrainas 
sesto prezidentu – drosmīgu, gudru, 
nāciju vienojošu, spilgtu personību, lī-
deri, par kādu var sapņot katra valsts.

Ukraina mums ir klātesoša ik 
brīdi. 20. janvārī, kad Latvijā piemi-
nēja Barikāžu laiku, manuprāt, Rīgā, 
Doma laukumā notika visjēgpilnākais 
atceres pasākums, kāds jebkad bijis: 
organizācija Tavi draugi, kas visādi 
atbalsta Ukrainu, sarīkoja publisku 
ierakuma sveču liešanu nosūtīšanai 
uz fronti. Tajā piedalījās simtiem cil-
vēku, atnesot paraf īnu, kārbas, kur to 
liet, kurējās ugunskuri, ikviens varēja 
piedalīties vai vismaz pavērot, kā top 
Ukrainai tik nepieciešamās sveces. 
Tikmēr pulcējās dažādu koru dalīb-
nieki, lai Ukrainai nodziedātu mūsu 
Gaismas pili. Meita piedalījās un tei-
ca, ka skanēja ļoti īpaši. Bet Ukrainas 
vēstnieks Latvijā Oleksandrs  Miš-
čenko sacīja, ka tad, kad beigsies karš, 
viņš atkal atbrauks uz Rīgu, apsēdī-
sies kādā Doma laukuma kafejnīcā un 
katram, kas ies garām, sacīs Paldies! 
Sarūgtinājos, cik pavirši un neizteiks-
mīgi to visu atspoguļoja Latvijas TV, 
izceļot vienīgi Saeimas priekšsēdētāja 
Edvarda Smiltēna uzrunu un viņa at-
miņas par Barikāžu laiku.

Latviešu literatūrā parādījies īsts 
spridzeklis – Armanda Pučes grāmata 
Ar baltiem cimdiem jeb Artūra Nagliņa 
brīnišķīgie piedzīvojumi. Vispirms par 
pašu autoru. Armandu atceros jau no 
deviņdesmito gadu sākuma, kad viņš 
izcēlās kā spilgts sporta žurnālists, bi-
jis vairāku sportam veltītu plašsaziņas 
līdzekļu vadītājs, arī TV raidījumu at-
raktīvs vadītājs. Sarakstījis dažas grā-
matas par izciliem Latvijas sportistiem. 
Iemēģinājis roku arī daiļliteratūrā. Bet 
laikam pirmo reizi tik ļoti izgājis ārpus 

Lasītājas vēstule
Sveicināti, mīļie!
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Mūžībā devies mūsu biedrs

fil! MĀRIS ATIS ROZENBILDS, med., 1958 I
Dzimis 19.01.1936. Rīgā, Latvijā.

Miris 9.01.2023. Clayton, Austrālijā.

Mūžībā devies mūsu biedrs

fil!BRUNO KRŪMIŅŠ, chem. 1957 I
Dzimis 19.07.1924. Rankas pag., Latvijā.

Miris 1.01.2023. Adelaidē, Austrālijā.

Siti tibi terra levis. LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

Siti tibi terra levis. LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

sava iecienītā sporta lauciņa un pacēlis 
roku pret Latvijas lielāko literatūras 
grandu – pašu Raini. Hmm... Sociālie 
tīkli tā ārdās šīs grāmatas sakarā, ka no-
lēmu izlasīt, lai pati varētu tikt pie sava 
viedokļa. Un līdz pat pēdējai lappusei 
nespēju Pučes sacerējumu nolikt. Ir jā-
māk tā uzrakstīt, lai degunu nevarētu 
izvilkt no grāmatas. Armands ir turpat 
desmit gadus vācis materiālus, pētījis, 
sēdējis tādos arhīvos, kurus parasti ne-
iedomājas apmeklēt literatūrvēsturnie-
ki. Saprotams, visur nav ticis klāt, pie-
mēram, Krievijas čekas arhīvos. Tāpēc 
grāmata uzdod ļoti daudz jautājumu un 
ne uz visiem spēj atbildēt. Lasītājam ro-
das arī vēl savi vaicājumi. Galvenais, ka 

grāmata liek domāt. Samulsina. Viena 
nikna mana paziņa izmeta, ka šādi jau 
var uzrakstīt par jebkuru no Latvijas 
rakstniekiem vai dzejniekiem. Nu, nē. 
Nepiekrītu. Arī man vienmēr licies, ka 
Raiņa slavināšana un pārspīlētā pseido-
pētīšana ir bijusi neadekvāta, salīdzinot 
ar citu rakstnieku un dzejnieku atstātā 
literārā mantojuma novērtēšanu. Bet šis 
darbs nav par Raiņa literāro mantoju-
mu, kuru Armands neņemas apstrīdēt, 
bet gan par viņa personību:

Nodevējs – jaunstrāvnieku laikā, 
banku laupīšanas plānotājs – piektā 
gada revolucionāro notikumu kontek-
stā, viltotas naudas mijējs un atmaz-
gātājs, – bet jau neatkarīgajā Latvijā, 
komunistiskās pagrīdes kases turētājs, 
kurš spiego vai tiek izmantots šajā 
darbā – Padomju Krievijas labā. Tai 

skaitā – kā Saeimas deputāts un Izglī-
tības ministrs – ielicis pamatus gan 
sarkanās propagandas veicināšanā, 
gan joprojām aktuālajā mazākumtau-
tību skolu problemātikā, kas joprojām 
šķeļ un naido Latviju.

Tieši Rainis ir tas, kas izveido un 
apstāv Kultūras sakaru tuvināšanas 
biedrību ar PSRS tautām – praktis-
ki piedaloties padomju izlūkdienesta 
diriģētā operācijā, kas četrdesmitajā 
gadā kļūst par vienu no vadošajām 
sabiedriskajām organizācijām, laupot 
mūsu valsts neatkarību. (Armands 
Puče, LA.LV, 2022. gada 9. novembris)

Ja tā cieši padomā... Ko sakāt jūs? 
Uz saziņu!

Sirsnīgi, –
jūsu Biruta,

Ikšķilē 2023. gada 26. janvārī

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 13. lpp.

dienu rīcības komitejas locekļi. Latvie-
ši laikam bez runām nevar iztikt. Ta-
māra un Mārtiņš Līdumi, kā arī citi 
rīcības komitejas locekļi pateicās vie-
siem, Jaunatnes dienu dalībniekiem un 
rīkotājiem par skaisti pavadītu nedēļu.

Tāpat kā latvieši nevar iztikt bez 
runām, viņi nevar arī iztikt bez dejoša-
nas. Vakaru klātesošie pavadīja dejojot 
pie ieskaņotās mūzikas gan latviešu, 
gan angļu valodās. Dejas grīda bija pil-
na ar dejotājiem visu vakaru. Dejošanu 
pārtrauca divi Latvijas viesi ar vijoli un 
akordeonu, spontāni novadot trīs dančus 
un rotaļas. Nemanot bija jau pienākusi 

pusnakts, un grupa jauniešu noskaitīja 
sekundes līdz gadu maiņai. Visi viens 
otru sirsnīgi apsveica Jaunajā gadā, no-
vēlot sekmīgu un raženu 2023. gadu. Ne-
gribīgi viesi sāka doties uz mājas pusi, 
lai atpūstos un gaidītu, ko 2023. gads 
nesīs. Paldies visiem, kas bija rūpējušies 
par tik skaistu un patīkamu vakaru.

Ar to arī bija beigušās Austrālijas 
latviešu 37. Jaunatnes dienas, un visi 
devāmies katrs uz savu pusi – vai tas 
bija uz 3x3 nometni, Annas Ziedares 
Vasaras Vidusskolu, Tērvetes bērnu 
nometni, vai vienkārši atpakaļ mājās. 
Liels paldies Tamārai  un  Mārtiņam 
Līdumiem un viņu vadītajai rīcības ko-
mitejai par jauki pavadītām četrām die-
nām un naktīm. Paldies arī visiem darba 

rūķīšiem un padomdevējiem, kuri strā-
dāja aizkulisēs, lai šīs Jaunatnes dienas 
tik sekmīgi izdotos. Jaunatnes dienas 
pierādīja, ka latvietībai šeit, tālajā Aus-
trālijā, vēl ir ilga nākotne. Mums ir ļoti 
talantīga jaunatne gan kultūras, gan ad-
ministratīvā, gan sporta laukos, un ka-
mēr jaunatne turpinās darboties, Latvija 
un latvietība paliks dzīva Austrālijā.

Nākošās, Austrālijas latviešu 
38. Jaunatnes dienas, paredzētas 2024. 
gada  decembrī Sidnejā. Novēlu Sid-
nejas latviešu jauniešiem labas sekmes 
un ticu, ka tās izdosies tikpat sekmīgi 
kā šīs Jaunatnes dienas.

Uz redzēšanos 2024. gadā Sidnejā!
Jānis Kārkliņš

Laikrakstam „Latvietis“

Jaunatnes Dienas atgriežas ... (3)
Turpinājums no 6. lpp.
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Vēl vairāk – medijos Putins bieži tiek 
saukts par gopņiku. Jēdziens nāk no 
padomju laika, kad sākās masveida 
noziedznieku atbrīvošana. Gopņutj 
nozīmēja uz ielas kādu aplaupīt, ie-
tekmējot ar draudiem vai fiziski. No 
šejienes arī gopņiks. Tātad, pavārtes 
huligāns, laupītājs.

Krieviju gadsimtiem ilgi raksturo 
skaudība pret Rietumiem. Gopņiska 
reakcija ir visu labklājīgo, attīstīto iz-
nīcināt un apgānīt, lai tas neatgādinā-
tu par paša atpalicību. Kāds uzraksts 
uz okupētas Ukrainas pilsētas nama 
sienas vēsta: kā jūs iedrošinājāties tik 
labi dzīvot? Okupanti grib, lai visi dzī-
votu tikpat nožēlojami kā viņi.

Citu zemju iekarošana Krievijai ir 
veids kā novērst tautas uzmanību no 
pašu nabadzības un nožēlojamības. 
Labklājīgas dzīves vietā iedzīvotāji 
tiek baroti ar Krievijas un krieviskuma 
dižuma ideju. Propaganda, TV un sko-
la aizgūtnēm runā par dižo Krieviju, 
dižo krievu kultūru, dižo krievu valo-
du... utt. Dižuma izpratne TV zombē-
tajiem krieviem ir primitīva – izmērā, 
lielumā. Viens no 2022. gada 24. feb-
ruāra uzbrukuma iemesliem ir tas, ka 
bez Ukrainas Krievija ir liela tikai iz-
mērā. Trūkst vēstures dimensijas, jo 
Krievija taču ir Kijevas Krievzeme.

Krievija ir impērisks agresors un 
bandīts pēc būtības, tā nevar nekarot, 
jo citādi tā sabruks. Karš ir ne tikai tās 
esības veids, bet arī pastāvēšanas jēga. 
Kā primitīvai sabiedrībai, tai rakstu-
rīgs spēka, varmācības un kara kults, 
jo citādi tā nespēj izdzīvot. Tikai ag-
resīvi apspiest, pakļaut citas tautas un 
ieviest tur krievu pasauli. Tie ir alas 
likumi. Taču impērijas pastāv tikai tik 
ilgi, kamēr tās izplešas. Ja Krievija sa-
mazinās, tā viņai ir nelaime. Pēc Putina 
vārdiem PSRS sabrukums bija 20. gad-
simta lielākā ģeopolitiskā katastrofa.3

Krievijas ieroči ir tās nafta, gāze, 
ar ko tika uzpirkti Rietumi un savu 
tautu debilizējošā propaganda. To ne-
ierobežo patiesības kritēriji, tāpēc tā 
var brīvi fantazēt par kaujas odiem, 
kaujas zosīm, slepenām biolaborato-
rijām Ukrainā. Krievijas vēstījumi 
mainās tik bieži, ka ir jau pretrunā ar 
elementāru loģiku. Nesen Putins pazi-
ņoja, ka speciālās militārās operācijas 
mērķis ir pārtraukt karu. 4 Tātad jāsāk 
karš, lai pabeigtu karu.

Krievija jau ir pielīdzinājusi šo 
karu savam Lielajam Tēvijas karam 
un pat nodēvējusi to par svēto karu. 
Tātad, runa ir par Otrā Pasaules kara 
turpinājumu. Nevis vēsture atkārto-
jas, bet vēsture turpinās. Tas ir loģis-
ki, jo Otrā Pasaules kara rezultātā, lai 
arī PSRS – Krievija ieguva daudz, 
taču ne visu gribēto. Vēlme bija iegūt 
visu Eiropu. Tāpēc invāzija Ukrainā 
2022. gada februārī ir daudz lielākas 
operācijas izgāšanās. Tagadējais Krie-
vijas karš faktiski ir totalitārisma, 

fašisma karš pret brīvo pasauli, de-
mokrātiju un Rietumu civilizāciju ko-
pumā. Krievija ar šo karu principā ir 
atteikusies no Rietumu un arī globālās 
civilizācijas un to arī neslēpj.

Krievijas propaganda triumfējoši 
vēsta: iebombardēsim Ukrainu ak-
mens laikmetā! Tiek iznīcināta Uk-
rainas civilā infrastruktūra, kas tikai 
palielina jau tā milzīgo krievu oku-
pantu kara noziegumu statistiku. Baisi 
ne tikai no šādiem vārdiem, bet galve-
nais – no krievu auditorijas piekrīto-
šās reakcijas. Krievijas Valsts huma-
nitārās universitātes rektors, viens no 
pārbūves autoriem Jurijs Afanasjevs 
savulaik ieviesa tam atbilstošu termi-
nu: agresīvi paklausīgais vairākums. 
Tādus ir viegli uzrīdīt citiem.

Tā kā krievu virsniecības karot-
prasmes līmenis arī ir palicis Otrā Pa-
saules kara līmenī, tad upuri ir milzīgi. 
Tas pieprasa atbilstošu kara un nāves 
kultu. Loģika ir primitīva, – ja ir lieli 
upuri, tātad ir liela uzvara. Līdz Krie-
vijas profesionālās armijas sagrāvei 
un lielas daļas iznīcināšanai karš tās 
iedzīvotājiem bija komfortabls TV dī-
vāna kariņš. Toties tagad nemitīgā t.s. 
daļējā mobilizācija, kas krievu mel-
najā humorā tiek saukta par mogilizā-
ciju (no krievu mogila – kaps), jau ir 
iezīmējusi daudzu dīvāna varoņu ceļu 
no povestkas (mobilizācijas pavēs-
te – krievu val.) līdz pohoronkai (bēru 
pavēste – krievu val.). Parādās video-
ieraksti, kuros virsnieki apsveic (!) kri-
tušo mātes ar pohoronkas saņemšanu.

Krieviem ar savu varu ir sadoma-
zohistiskas attiecības. Dižuma vīraka 
ilūziju dēļ krievi ir ar mieru ciest varas 
pazemojumus un apspiešanu. Krievijā 
ir 1,2 miljonu liela armija cīņai ar tau-
tu – Nacionālā gvarde, omons, policija 
un prokuratūra, kuriem krietni pacel-
tas algas. Tauta cieš, taču nespēj un 
lāgā nemaz arī negrib nokratīt šo varu. 
Krievu psiholoģija ir: Ja sit, tātad mīl!

Krievija ir cilvēces civilizācijas 
pārpratums, kroplums, anomālija. 
Asinskāra impērija, kuras cietsirdībai, 
cinismam, barbarismam un bezkaunī-
bai nav robežu. Tā ir strupceļa un nega-
tīvas attīstības paraugs pārējai pasaulei.

Lai kādi ir demokrātijas trūku-
mi, tā tomēr spēj garantēt kaut mini-
mumu sociālekonomisko brīvību un 
līdz ar to arī kaut nelielas, bet tomēr 
labklājības iespējas tautai. Putinisma 
diktatūrā tautai tās ir liegtas. Viss po-
litiskais process koncentrējas uz viņu. 
Tā objektīvā priekšrocība ir lēmumu 
pieņemšanas ātrums un īstermiņa 
efektivitāte. Diktatoram ne ar vienu 
neko nevajag saskaņot, pierādīt un 
pārliecināt. Demokrātijai jārēķinās ar 
daudziem viedokļiem, kompromisiem, 
vēlētājiem, kopējo labumu. Lai arī pa-
stāv virzītā un polittehnoloģiski mani-
pulētā demokrātija, tomēr demokrātija 
vismaz principā dod cerību ko mainīt, 
labot valdošajā režīmā.

Kādus secinājumus varam izdarīt 
no 1991. gada janvāra un 2022. gada 

februāra notikumiem?
Skarbākā Janvāra barikāžu mācība 

bija laiks pēc tām. Neiestājās iluzori 
cerētā labklājība un sociālā taisnība, 
bet gan sociālā noslāņošanās un tau-
tas lielas daļas grimšana nabadzībā. 
Nācās ar rūgtumu saprast, ka nu pie 
savām neveiksmēm vairs nevaram vai-
not okupācijas režīmu, ka tagad mūsu 
pašu grēki, vainas un kaites ir made in 
Latvia.

Tās ir laicīga cilvēka tipiskas ilū-
zijas, kas izriet no viņa grēcīgās, ga-
rīgi tuvredzīgās dabas. Te Baznīcai ir 
iespēja atgādināt, ka Luters savā 1. no 
slavenajām 95 tēzēm sacīja: „Mūsu 
Kungs .. Jēzus Kristus, sacīdams: „At-
griezieties no grēkiem“, grib, lai visa 
ticīgā cilvēka dzīve .. būtu atgriešanās 
no grēkiem.“ Bet atgriezties no grē-
kiem nozīmē atgriezties pie Dieva. Tā 
1. tēze faktiski norāda uz 1. bausli.

Ar ko sākas katra jauna Saeima? 
Vai ar nodokļu samazināšanu, pabal-
stu un pensiju palielināšanu? Nē, ar al-
gas pielikumu deputātiem. Tas nozīmē 
saprast, jā, līdz sāpēm, mielēm, ka visi 
esam grēcīgi, savtīgi egoisti un no tā 
paši nespēsim atbrīvoties nekad. Va-
ram tikai savu un citu grēcīgumu, alka-
tību censties vairāk vai mazāk efektīvi 
ierobežot. Tas nav maz. Un svarīgākais 
apjēgt, ka visiem ir nepieciešama pes-
tīšana – atbrīvošana no grēka varas.

Otra lieta, ko atgādina gan bari-
kādes, gan Krievijas-Ukrainas karš, ir 
ļaunuma principiālā pastāvēšana līdz 
pat Kristus otrreizējai atnākšanai. Cil-
vēce kopš Apgaismības laikmeta dzīvo 
ilūzijās, ka katrs nākamais karš beidzot 
būs pēdējais. Diemžēl nebūs. Cilvēki ir 
grēcīgi, un dažiem viņu grēcīgums sa-
kāpj līdz pat klajam ļaunumam. Ja un 
kad tas top sistēmisks, un iegūst kā-
das valsts varas resursus, tad globālajā 
laikmetā tas top par problēmu jau vi-
sai civilizācijai. Tas nozīmē, ka mums 
ir jābūt garīgi modriem pret jebkura 
ļaunuma izpausmi, – morālu, psiho-
loģisku, garīgu, sociālu, kulturālu, jo 
īpaši pret politisku un militāru. Ļau-
nums nav nevainīgs. Tas ir toksisks, 
tāpēc prom no tā! Prom! Esiet skaidrā 
prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks 
velns staigā apkārt kā lauva rūkdams 
un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam tu-
rieties pretī stipri ticībā (1 Pēt 5, 8-9).

Māc. emer. Dr. Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

Vēres
1 https://www.bbc.com/russian/

news-38093222
2 https://news.obozrevatel.com/

russia/pod-peterburgom-v-den-
rossii-peredali-poslanie-putinu-
tyi-ne-petr-tyi-adolf-foto.htm

3 https://www.pravda.com.ua/rus/
news/2005/04/25/4387750/

4 https://jauns.lv/raksts/
arzemes/540355-putins-speciala-
militara-operacija-ir-meginajums-
partraukt-karu

Prom! 
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 31. janvārī.
€1 = 1,54760 AUD
€1 = 0,88073 GBP

€1 = 1,68580 NZD
€1 = 1,08330 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 2. febr., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā. Dalī-
bas maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien,  4.  febr., plkst.12 DV namā 
atzīmēsim DV Adelaides nodaļas dibi-
nāšanas dienu 1952. g. 26. janvāri un 
71. jubileju.
Otrdien,  7.  febr., plkst. 11.30, ALB 
namā Ceļojums klubkrēslā; ceļosim uz 
Islandi un Norvēģiju kopā ar Intu Skā-
bi. Pēc tam baudīsim siltas pusdienas. 
Visi laipni aicināti. Lūdzam pieteik-
ties iepriekš LAIMAS birojā. Dalības 
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien,  9.  febr., plkst.18.30, DV 
NamāDV Adelaides nodaļas vīru koris 
DAUGAVA aicina jaunus biedrus uz 
uzņemšanas vakaru. Iepriekšēja kora 
pieredze nav obligāta. Vienkāršu at-
nāciet un mēģiniet! Informācija Rūdi 
Dancis 0412 637 427.
Ceturtdien, 9. febr., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā. Dalī-
bas maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien,  11.  febr., DV namā Kino 
pēcpusdiena: Barikāžu stāsti un Port-
rets ar mūziku – Raimonds Pauls..

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  5.  februārī, plkst. 11.00 
Epifānijas 5. svētdiena, dievkalpojums 
ar dievgaldu. Paredzēts Draudzes 
dāmu komitejas rīkotais kafijas galds.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Kanberā 
Katru  otrdienas  vakaru  no  plkst. 
18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38 Da-
vid St., Turner ACT kur notiek latviešu 
skola, tautas deju mēģinājumi un patērzē-
šana pie alus kausa vai vīna glāzes, vai arī 
pie kafijas vai tējas krūzes. Būs izņēmu-
mu reizes, kad klubs būs ciet un tikšanās 
nenotiks. Ja vēlaties iepriekš sazināties, 
lūdzu, zvaniet Ivetai Leitasei 0402 054 
854 jeb Mārim Neimanim 0481 099 880.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Sestdien, 4. febr., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas mācību gada atklāšana Lat-
viešu namā.
Sestdien, 4. febr., plkst. 12.00 DV mīt-
nē Vanadžu pusdienas. Noteikta ēdienu 
karte, $25. Pieteikties pie K.Nemiro 
0416234758 līdz iepriekšējai trešdienai.
Svētdien,  12.  febr., plkst. 11.00 Lat-
viešu Ciema Sabiedriskajā namā, 
48/61 Fraser Cres., Wantirna South, 
Māras Saulītes kapu fonda likvidēša-
nas pilnsapulce.
Svētdien, 12. febr., plkst.13.00 Latviešu 
nama Mazajā zālē Mārim Purēnam vel-
tītā piemiņas pēcpusdiena un viņa darbu 
izstāde. Būs arī iespēja darbus iegādāties.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Helga Jansone

Pertā
Svētdien, 12. febr., plkst. 13.00 DV Per-
tas nodaļas pilnsapulce nodaļas klubā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. febr., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums. 5. svētdiena pēc Epifā-
nijas.

Sidnejā
Sestdien, 4. febr., plkst.12.00 Daugavas 
vanagu namā DV Sidnejas nodaļas sarī-
kojums: pusdienas, bingo un novuss.
Svētdien, 12. febr., plkst. 12.00 –15.00 
Latviešu namā Gleznošanas meistar-
klases ar 3 kursu pusdienām. Cena $45 
(ieskaitīts audekls, otas, akrila krāsas).

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  5.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 12. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Latvijā
Trešdien, 1.  febr., plkst. 18.00 Berga 
bazārā muzejā Latvieši pasaulē doku-
mentālā filma Neiespējamais ir iespē-
jams. Tikšanās ar sportistu un dēkaini 
Raimondu Dombrovski.
Trešdien,  8.  febr., plkst. 19.00 VEF 
Kultūras pilī koncerts Ārijas Elksnes 
dzīves melodijas– Ārijai Elksnei – 95!
Trešdien, 9.  febr., plkst. 18.00 Berga 
bazārā Draugu vakars muzejā Latvieši 
pasaulē ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. janvārī
Kārlis, Spodris
1863. latviešu ārsts Mārtiņš Zīle.
1926. sabiedrisks darbinieks DV orga-
nizācijā Austrālijā Helmuts Vabulis.

29. janvārī
Aivars, Valērijs
1748. D. Šteinhauers iesniedz sūdzību 
par rāti.
1753. gleznotājs un lugu autors Johans 
Heinrihs Baumanis.

30. janvārī
Tīna, Valentīna, Pārsla
1938. latviešu politiķis, LPSR Minis-

tru padomes priekšsēdētājs (1988.g. 
6.okt. – 1990.g. 7.maijs), LR kooperā-
cijas valsts ministrs (1994.g. 19.sept. – 
1995.g. 21.dec.) Vilnis Edvīns Bresis.
1943. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elga Ķēniņa.

31. janvārī
Tekla, Violeta
1943. Feldmaršals Paulus padodas Sta-
ļingradā.

1. februāris
Brigita, Indra, Indris, Indars
1918. (pēc j.s. 14. februārī) Krievija 
pārgāja uz Gregora kalendāru.

2. februāris
Spīdola, Sonora
Sveču diena
1853. tulkotājs, publicists Andrejs Dīriķis.
1893. rakstnieks, literatūrvēsturnieks 
Pēteris Ērmanis.
1904. komponiste Tikla Ilstere.
1923. rakstnieks Modris Zeberiņš.
1983. Pāvests Jānis Pauls II Vatikānā ie-
ved Julijānu Vaivodu kardināla amatā.

3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1923. rakstniece Dzidra Zeberiņa.
1923. valodnieks, tulkotājs Edgars Ka-
tajs.  ■


