
10.  septembrī 
Valsts prezidents 
Egils Levits un 
Andra Levites 
kundze Rīgas pilī 

tikās ar Tokijas paraolimpisko spēļu 
dalībniekiem. Izrādot īpašu atzinību 
un pateicību par paveikto, godalgotie 
sportisti saņēma Valsts prezidenta me-
daļu.

Sveicot sportistus, trenerus, atbal-
sta personālu, Latvijas Paralimpiskās 
komitejas locekļus un citus klāteso-
šos, Latvijas paraolimpiskās kustības 
patronese Andra Levite sacīja: „Tajās 
pāris dienās, kad jūs piedalījāties To-
kijas paraolimpiskajās spēlēs, pasaule 
turpināja cīnīties ar COVID-19 pandē-
miju, klimata pārmaiņu izraisītajām 
dabas katastrofām un bēgļu nelaimēm. 

To jūs nemainījāt, taču jūs šajās dienās 
daudziem cilvēkiem ļāvāt uz mirkli at-
slābt. Jūs viņiem dāvājāt prieku.

Jūs dāvājāt prieku Nakasones 
kungam, Japānas bijušajam ārlietu 
ministram, kurš augsti novērtēja jūsu 
piedalīšanos paraolimpiskajās spēlēs 
Tokijā. Viņš Japānas parlamentā vada 

Šī vieta – Lestenes 
brāļu kapi un Lestenes 
baznīca, šķiet, ir vispie-
mērotākā tādas svarīgas 
patriotiskas organizāci-
jas, kā Latviešu karavī-

ru piemiņas biedrība Lestene svinīgai 
atklāšanai.

Daugavas Vanagu Centrālā valde, 
Latviešu Virsnieku apvienība, Latvi-
jas Ģenerāļu klubs, Latvijas Nacionālo 
karavīru biedrība, Lestenes Evaņģēlis-
ki Luteriskā Draudze, Pasaules Brīvo 
Latviešu Apvienība, Valsts aizsar-
dzības un patriotisma fonds Namejs. 
Biedrības galvenie uzdevumi būs: 
pārraudzīt Lestenes Brāļu kapu kom-
pleksa uzturēšanu, atbalstīt Kurzemes 

kauju muzeja attīstību, Lestenes baz-
nīcas atjaunošanu, padarot šo kom-
pleksu par vienu no Latvijas neatkarī-
bas izcīnīšanas, valstiskās identitātes 
un nacionālās pašapziņas simboliem, 
kā arī veicinot diskusijas un vēstures 
izzināšanu, jo sevišķi – par Kurzemes 
lielkaujām un latviešu leģionāru gai-
tām pasaules notikumu un Latvijas 
vēstures griežos.1

Kāpēc tieši šī vieta no visas Lat-
vijas izvēlēta? Jo te divas nozīmīgas 
vērtības ir tik tuvu līdzās, kā nekur 
citur – brāļu kapi un baznīca, tātad – 
patriotiskās un reliģiskās. Šeit glabāti 
mūsu cīnītāji. No šejienes viņus Pasta-
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Esam posms. Nākamais.
Uzruna Latviešu karavīru piemiņas biedrība „Lestene“ 
svinīgajā atklāšanā Lestenes baznīcā
Nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem drau-
giem. (Jņ 15:13)

 
Turpinājums 12. lpp.

Paldies paraolimpiešiem!
Valsts prezidents un kundze sveic sportistus

 
Turpinājums 3. lpp.

Pavasaris Sautjarā (South Yarra), Melburnā.

FO
TO

 Il
ze

 N
āg

el
a



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 15. septembrī

Dieviņš gādājot, lai 
koki debesīs neaug.

Tāpat daba gādā, lai 
viena suga pārāk nesa-
vairotos.

Cilvēks, kas sevi 
ir uzskatījis par dabas 

kroni, ir pēdējā laikā savairojies tik 
traki, ka sāk pārņemt visu pasauli un 
izskaust pārējās būtnes, kam katrai 
sava vieta uz zemes, un tā sāk mainīt 
pastāvošo kārtību.

Ar savām it kā gudrajām smadze-
nēm viņš izgudroja, ka jātiek vaļā no 
džungļiem un mūžamežiem, kuros mīt 
it kā mazvērtīgāki iedzimtie un dažādi 
mošķi un citi zvēri, jākultivē vērtīgā-
kas dzīvas radības (ja augus var saukt 
par dzīvām radībām), kā, piemēram, 
sojas pupas, ko par dārgu naudu var 
pārdot vairākiem biljoniem to ēdāju.

Vai arī Austrālijā iegūt no akmeņ-
oglēm un šīfera gāzi, tā sagandējot jau 
tā retos pazemes ūdens krājumus, gāzi 
tad eksportējot uz citām zemēm – par 
naudu. Bet augiem un citai dzīvai radī-
bai ir vajadzīgs ūdens.

Augu (t.i., koki, zāle, ūdenszāles, 
sēnes, utt.) pasaule no saules iegūst 
enerģiju, ko pārstrādā ēdamvielās, no 
kā barojas dzīvnieku pasaule. Un augi, 
savukārt, novāc dzīvnieku izdalīto 
ogļskābo gāzi, tā samazinot temperatū-
ras celšanos zemes virsū. Tātad cilvēks 
ar savu gudrību ir spējīgs zemeslodi 
padarīt par neapdzīvojamu vietu.

Un tad – no nomaļas provinces 
Ķīnā pasaulē paspruka kroņa vīruss, 
ko varētu uzskatīt par dabas mēģināju-
mu atkal radīt līdzsvaru, uz zemes sa-
mazinot cilvēku skaitu, novācot vismaz 
tos, kas te jau pārāk ilgi uzturējušies.

Bet cilvēks izdomāja savādāk, iz-
gudrojot potes, ar ko pret vīrusu aizsar-
gāties, pirmām kārtām pasargājot vār-

gākos cilvēkus ar zemākām pretestības 
spējām, un ierobežojot cilvēku kustības 
brīvību, tā neļaujot vīrusam izplatīties, 
bet tai pašā laikā sarežģījot dzīvi jau-
najai paaudzei un iegraujot ekonomiku.

Un tā nu mana 90. dzimšanas die-
na šogad izvērtās, kā kādreiz Latvijā 
teica: „Ar muti Rīgā, Jelgavā, bet pats 
sēž mājās aizkrāsnē.“

Pateicoties modernajai tehnolo-
ģijai, to varējām nosvētīt neklātienē, 
man tupot tepat aizkrāsnē Sidnejā 
kopā ar vienu meitu un padēlu, znotam 
ar zoom palīdzot ceremoniju vadīt it kā 
no bāra augšstāvā Rīgā kopā ar mazga-
dīgu bārmeitu (Jeb, vai tas bija no Vu-
longongas?), aizkulisēs ākstoties arī 
pārējiem mazbērniem; otrai meitai ar 
ģimeni piedaloties (īstenībā?) no Rī-
gas ar dažādām izdarībām, kā aptauju 
par manu dzīvi, mazmeitai ar draugu 
dziedot Kaupera Manu dziesmu, ko jau 
reiz manā 80. dzimšanas dienā Sidnejā 
bija dziedājis mans otrs mazdēls, kas 
man toreiz (un arī tagad) ķērās pie 
sirds, viņas brālim ar viņa ģitāras sko-
lotāju spēlējot Caur sidraba birzi gāju 
variācijas.

Pārējie viesi vai radi sēdēja kur ku-
rais plašajā pasaulē – cits Vašingtonā, 
cits brauca pa Latvijas pļavām starp 
Jūrmalu un Tukumu, cits Melngalvju 
namam priekšā (Rīgā vai Brisbenā?), 
cits tepat kādā citā Sidnejas priekšpil-
sētā, cits Brisbenā, cits Melburnā, cits 
Sniega kalnos. Gandrīz visus varēju 
redzēt un ar viņiem parunāties. Kā 
kaleidoskopā, kur grūti pateikt, kas 
īstenība, kas šķitums.

Tā nu, pateicoties kroņa vīrusam, 
man iznāca dzimšanas diena, kādu vēl 
savā mūžā nekad nebiju piedzīvojusi. 
Pat bija īsts, ne tikai šķietams, kliņģe-
ris, ko bija izcepuši rūķīši, un šampā-
nietis lai.

Milzum liels paldies visiem – gan 
apsveicējiem, gan rūķīšiem, kas gādā-
ja, lai salidojums nesaietu grīstē! Bija 
vērts papūlēties līdz tam nodzīvot!

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“
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Vecmāmiņas pārdomas, kad vīrusi zeļ
Iznāca dzimšanas diena, kādu vēl savā mūžā nekad nebiju piedzīvojusi

Vija Sieriņa dzimšanas dienā.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Mākslai vajag tel-

pu“ – fonds ar šādu 
nosaukumu ir uzstādī-
jis sev mērķi „panākt 
Latvijas modernās 
mākslas muzeja izvei-

di Rīgā, lai vienkopus un pastāvīgi 
izstādītu mākslas darbus, kas tapuši 
no 1945. līdz 1991. gadam, un radītu 
pilnvērtīgu priekšstatu par Latvijas 
mākslas mantojumu.“

Pie reizes tas rūpējas par dažā-
du mākslas darbu izstādīšanu Rīgas 
publiskajā ārtelpā. Jaunākais, un lielu 
ažiotāžu izraisošais, fonda organizē-
tais mākslas darbs ir monumentāla 
izmēra murālis „Veltījums Džemmai 
Skulmei“ Akas ielā uz Rīgas 40. vi-
dusskolas sienas. Reakcija ir segusi 
visu diapazonu no „tas traumēs bēr-
nus“ (arī ticis minēts sātanisms) līdz 
visaugstākajai slavas dziesmai.

Maza atkāpē: vārds „murālis“ ra-
dies no spāņu valodas, kad 1906. gadā 
mākslinieks un publicists Dr. Atl ai-
cināja attīstīt monumentālo publisko 
mākslu Meksikā. Viņš to nosauca par 
„pintura mural“ – latviski „sienas 
gleznojums“. 

Nesaprašanu ir izraisījis šajās die-
nās iekārtotā Latvijas Mākslas aka-
dēmijas studentu darbu ekspozīcija 
Brīvības alejā. Goda vietā, gandrīz 
tur, kur kādu laiku stāvēja Ļeņins, ir 
tēlnieka Egona Persēvica 2015. gada 
darbs „Brīvību Brīvībai“ – sēdoša 
Brīvības pieminekļa Brīvības figūra ar 
kājām sakrustotām lotosa pozīcijā, bet 
rokām izstieptām tā, kā Brīvības pie-
mineklī, un ar visām trim zvaigznēm. 
Tēlnieka paskaidrojums šim darbam 
bija, ka tas ir pamatots uz tēzi, ka šo-
dienas pasaules uztvere spēcīgi atšķi-
ras no tā, kā to uztvēra cilvēki, kuri 
lika mūsu valstij pamatus.

Kamēr jāpiekrīt mudei „Mākslai 
vajag telpu“, tomēr var uzdot pretjau-
tājumu: „Kuru telpu vajag mākslai?“

Vai ir korekti uzlikt ļoti redzamu 
mākslas darbu uz ēkas sienas, nesa-
skaņojot to ar ēkas lietotājiem, šajā ga-
dījumā – ar skolu? Vai aleja no Brīvī-
bas pieminekļa līdz Elizabetes ielai ir 
pareizā vieta izstādīt visādus mākslas 
darbus, lai cik jauki tie nebūtu? Atgā-
dināšu, ka visa aleja ir Brīvības pie-
minekļa aizsardzības zonā, un Brīvī-
bas pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu 
likums nosaka: „Ja vides dizaina ob-
jekts, vizuālā informācija vai reklāma 
nepārveido vai neietekmē minēto pie-
minekļu vizuālo fonu vai uztveramību, 
to pieļaujams izvietot ne ilgāk par vie-
nu mēnesi, ja pašvaldības institūcija, 
pieņemot attiecīgo lēmumu, saņēmusi 
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu 
kapu padomes pozitīvu atzinumu.“

Māksla un mākslinieki nav svē-
ta govs, kurai piešķirta visatļautība 

Japānas – Latvijas deputātu grupu un 
cītīgi un saprotoši seko līdzi notiku-
miem Latvijā.

Jūs dāvājāt prieku Konagi kun-
gam, Fudži pilsētas mēram, kurš pilsē-
tā un visās sporta arēnās laipni uzņē-
ma Latvijas sportistus. Jūs atstājāt tik 
dziļu iespaidu, ka viņš virzīs ideju par 
sadraudzības pilsētu Latvijā.

Jūs dāvājāt prieku paraolimpisko 
spēļu organizatoriem un brīvprātīga-
jiem, kuri bija sajūsmā par jūsu spor-
tisko garu sacensībās, jūsu sasnie-
gumiem un jūsu dzīvespriecīgajiem 
tērpiem (sievietēm).

Jūs dāvājāt prieku saviem radiem, 
draugiem, atbalstītājiem, kuri bijuši 
jums blakus arī sūrajās treniņu dienās 
un pelēkajā ikdienā.

Jūs dāvājāt prieku diviem miljo-
niem Latvijas iedzīvotāju, kuri juta 
līdzi sacensībām un lepojās ar jums.

Jūs dāvājat prieku – tā ir dāsna 

dāvana, skaitļos neaprēķināma, bet ik-
dienā tik ļoti nepieciešama.

Paldies par paveikto Tokijā un vēlu 
veiksmi Parīzē 2024. gadā!“

Sportistus un paraolimpiskās kus-
tības atbalstītājus sveica arī Valsts 
prezidents Egils Levits: „Tokijas para-
olimpiskajās spēlēs jūs bijāt pasaules 
uzmanības centrā, un tieši jūs nesāt 
Latvijas vārdu pasaulē. Tas ir ārkārtīgi 
liels sasniegums gan jums, gan arī vi-
sai Latvijai.“

Pateicībā par jūsu panākumiem 
E. Levits godalgotajiem sportistiem 
Diānai Dadzītei, Rihardam Snikum 
un Aigaram Apinim pasniedza Valsts 
prezidenta medaļu: „Jūsu gatavoša-
nās laiks dalībai Tokijas paraolim-
piskajās spēlēs bija ilgs. Jūs nopietni 
strādājāt, un Jums bija arī daudz palī-
gu. Tas sekmēja to, ka jūs atgriezāties 
mājās ar piecām medaļām. Tas ir ab-
solūts rekords Latvijai, un par to es jūs 
no sirds apsveicu.“

LV Prezidenta kanceleja
10.09.2021.

Paldies paraolimpiešiem!
Turpinājums no 1. lpp.
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Valsts prezidents un Andra Levites kundze ar paraolimpiešiem medalistiem.

FO
TO

 Il
m

ār
s Z

no
tiņ

š, 
V

al
st

s p
re

zi
de

nt
a 

ka
nc

el
ej

a

publiskā telpā. Ja daži mākslinieki ir 
„sliekas, kurām jāirdina zeme“, kā iz-
teikts Džemmas Skulmes citējumā uz 
murāļa, tad ir arī citi, kuriem slavas ie-
gūšanas filozofija ir vienkārši „jo tra-
kāk, jo labāk“. Ne vienmēr var atšķirt 

irdinātājus no otrajiem, kuri nekā laba 
nepienes.

Mākslai patiešām vajag telpu, un 
zeme jāirdina, bet tieši par kuru tel-
pu – draudzīgi jāvienojas.

GN
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tuvojās, tātad 
mēs domājam, 
ka laiks jums 
uzrakstīt vēstuli 
(jūs taču atcera-
ties, kas tās ir, 

ne? Ne jau visam jānotiek caur e-pa-
stiem, emuāriem vai aplādēm*!

Vēstuļu galvenais mērķis bija no-
sūtīt informāciju, ziņas un apsveiku-
mus. Tātad, šī vēstule jūs iepazīstinās 
ar ļoti svarīgu informāciju, un varbūt 
jūs uzzināsiet kaut ko jaunu. Ko tad? 
Nu lasiet tālāk un izziniet, kas tā ir.

Tas, ko jūs redzat šai bildē, ir 
AL58.KD mājaslapas iesākums (www.
alkd.org.au). Tur slēpjas dažāda infor-
mācija, ieskaitot to, kā jūs varat pelnīt 
naudu! Pirmā lieta, kas ir jāievēro, ka 
visa informācija ir latviešu un angļu 
valodās.

Ja jūs piespiediet latviešu, tad saite 
jūs aizvedīs uz informāciju, kas ir sa-
dalīta vairākās kategorijās:
• Par, kur ir īss ievads KD, kalen-

dārs un tuvākie notikumi. Nav pār-
steidzoši, ka kalendārs ir bez sarīko-
jumiem, jo dabīgi, ka Sidnejā cilvēki 

nevar pašlaik 
pulcēties, bet 
cerams, ka drīz 
varēs. Eventuā-
li visticamāk 
būs 2 kalendā-
ri: virtuālajiem 
pasākumiem un 
tiem, kas klātie-
nē.

• Sarīkojumi, kur 
parādīsies infor-
mācija par kat-
ru sarīkojumu. Tur tagad pamazām 
sāks parādīties informācija, jo mēs 
zinām, ka daži pasākumi notiks vir-
tuālā veidā, un par tiem mēs varam 
sākt izdot informāciju. Citi atkal būs 
klātienē un virtuāli – tiem mums jā-
gaida vairāk informācija par to, kas 
būs atļauts Sidnejā decembra beigās.

• Jaunākā  informācija, kur parādās 
lietas, ko mēs gribam izsludināt vai 
nu par sarīkojumiem ceļā uz KD (kā 
SLT Zoom teātra izrāde, kas nesen 
bija), vai notikumiem (tā kā KD īs-
filmu konkursu – un tas ir, kur jūs 
varat pelnīt naudu).

• Topošā programma, kur ir pašrei-
zējās programmas 
sastāvdaļas. Tā 
pēdējos 12 mēne-
šos ir daudz mai-
nījusies, un vēl tā 
turpina mainīties, 
jo domājam, ka 
būs tā, ka viss lie-
lāko tiesu notiks 
virtuālā veidā, bet 
tagad izliekas, ka 
vismaz Jaundien-
vidvelsas iedzīvo-
tāji, ja potēti, va-
rēs sanākt – tāpēc 
tā ir topoša!

Nu, tad jau 

pats par sevi saprotams, ka AL58.KD 
mājaslapu vajag regulāri apskatīt, jo 
gandrīz katru nedēļu kaut kas mainās. 
Maiņas jau nav vien tik pandēmijas 
dēļ, bet arī tāpēc, ka mums nāk klāt 
jauni sarīkojumi! Pandēmija ir mums 
likusi atlikt uz citu reizi (tā KD at-
skandināšanu 2022) dažus sarīkoju-
mus, bet tā arī devusi iespēju atrast 
jaunas un līdz šim neparastas lietas 
latviešu kulturālā dzīvē! Izaicinājums, 
tā kā pandēmija, var stimulēt domāša-
nu un plānošanu un radīt aizraujošas 
jaunas iespējas!

Mēs priecājamies par KD prog-
rammu un esam pateicīgas Rīcības 
komitejai, kas ar katru izaicinājumu ir 
atraduši risinājumus un devušies ar at-
jaunotu enerģiju AL58.KD program-
mas plānošanā. Būs forši!

Visu labu,
Ilona un Klāra

Laikrakstam „Latvietis“

PS Ir jau arī Austrālijas Latviešu Kul-
tūras dienas Facebook lapa, bet tur ir 
mazāk informācijas. KD mājaslapa ir 
jūsu labākais draugs, vai nu jūs pieda-
līsieties Sidnejā, vai domājat to darīt 
savā pavalstī.

* Red.: aplāde – arī podraide, pod-
kāsts. Angliski „podcast“.

Ļoti cien. Austrālijas latvieši!
AL58.KD mājaslapa – www.alkd.org.au

Ekrāņuzņēmums.

Ekrānuzņēmums.

Kanberas Latviešu ev. lut. draudze
Stipendija

Ar draudzes locekļu piekrišanu, 
valde ar Vītolu Fonda palīdzību un iz-
kārtojumu ir piešķīrusi vienai Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakultātes stu-
dentei stipendiju uz trīs gadiem, lai iegū-
tu bakalaura grādu. Studente jau sirsnī-
gu pateicību ir atrakstījusi draudzei un 
iepazīstinājusi ar sevi, minot savas in-
tereses, kā arī atklājot savas domas teo-
loģijas jautājumos un cerības, nodomus 
nākotnes darbam zinātnē. Iepazīšanās, 
pateicības vēstuli, ko jauniete atsūtīja, 
draudzes locekļiem aizsūtīsim atsevišķi.

Atzinības
Par stipendijas piešķiršanu draudze 

ir saņēmusi vairākas atzinības, citēju:

* * *
Mīļam brālim Kristū! No sirds 

pateicos Kanberas draudzei līdz ar 
prāv. Jāni Priedkalnu un visu mūsu 
Baznīcas Virsvaldi! Jūsu tālredzība 
Dieva dāvana mums visiem, jo zinām, 
cik vajadzīgi tie, kas studēs teoloģi-
ju un, cerams, kalpos mūsu Baznīcā. 
Jēzus tik bieži līdzībās mācīja un tieši 
izcēla to spēku, kas mīt sīkā sinepju 
graudiņā, atraitnes mazā, bet patiesā 
ziedojumā, bērniņā mītošā ticība. Kā 
prāv. Jānis Priedkalns minēja, skait-
liski maza draudze veic lielus Dieva 
darbus! Lai Viņš jūs turpina svētīt un 
caur jums, lai arvien Kristus gaisma 

spīd, tieši kā Jēzus mudināja: „Gais-
mekli iededzis, neviens to neliek zem 
pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, 
kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma 
spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu 
labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir 
debesīs.“ (Mt. 5:15-16) Dziļā cieņā un 
vienota ar jums Dieva mīlestībā, 

+ Lauma Zušēvica,
Arhibīskape Latvijas Evaņģēliski 

luteriskā Baznīca pasaulē
* * *

Mīļais Kanberas Draudzes priekš-
niek, Egon Everson! Sirsnīgi suminu 

 
Turpinājums 5. lpp.
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Kad jūlija beigās sa-
ņēmu ziņu no Daugavas 
Vanagu Kanberas noda-
ļas valdes priekšsēdes In-
tas Skrīveres, ka savā ne-
sen noturētajā pilnsapulcē 
biedri bija nolēmuši iz-

beigt nodaļas darbību, man saskrēja asa-
ras acīs. Nevaru teikt, ka biju pārsteigts 
par ziņu, jo Kanberas nodaļā jau ilgus 
gadus bija tikai deviņi biedri, un nesen 
mūžībā bija aizgājis ilggadīgais un aktī-
vais biedrs un kādreizējais DV Kanberas 
nodaļas priekšsēdis Arvīds Purvis. Tā-
tad ziņu par Kanberas nodaļas darbības 
izbeigšanu biju gaidījis, bet klusībā cerē-
ju, ka tā nenotiks vēl kādus gadus.

Visu Daugavas Vanagu Austrālijā 
vārdā pateicos Daugavas vanagiem un 
vanadzēm Kanberā ne tikai par sadar-
bību visus šos gadus, bet arī par liela-
jām pūlēm, palīdzot saturēt kopā mazo 
Kanberas latviešu saimi. Tas Kanberas 
nodaļai noteikti nebija viegli, jo bija 
vienīgā nodaļa Austrālijā, kurai nebija 
pašai savas mājas. Kad notika sarīkoju-
mi, vienmēr bija jāīrē telpas no cittau-
tiešiem. Pēdējos gados tas sagādāja se-
višķas grūtības nodaļas valdei, kuras ar 
katru gadu kļuva lielākas. Par telpu īri 
bija jāmaksā, un ne vienmēr ienākumi 
sedza īres izdevumus. Tomēr Kanberas 

nodaļa nepadevās, pat tajos gadījumos, 
kad iztrūkums bija jāsedz no iekrātiem 
līdzekļiem. Daugavas Vanagu Kanbe-
ras nodaļas valde uzskatīja, ka tradicio-
nāliem sarīkojumiem, kurus nodaļa kat-
ru gadu rīkoja, bija jāturpinās. Kā visām 
Daugavas Vanagu nodaļām Austrālijā, 
darbinieki ar katru gadu arī kļuva vecā-
ki, un diemžēl no jaunākām paaudzēm 
nodaļā neviens neiestājās. Šo abu ie-
meslu dēļ bija saprotams, ka nebija citas 
izvēles, kā izbeigt nodaļas darbību.

Kanberas nodaļa bija mazākā Dau-
gavas Vanagu nodaļa Austrālijā, bet 
ļoti atbalstīja Daugavas Vanagu mēr-
ķus kā Latvijā, tā Austrālijā. Finan-
siāli Daugavas Vanagi Kanberā, kā arī 
tie Kanberas tautieši, kuri nesastāvēja 
Daugavas Vanagos, vienmēr atbalstī-
ja kā bijušos latviešu leģionārus, tā 
daudzus citus mērķus, kā piemēram, 
Latvijas Okupācijas Muzeju,  Vītolu 
Fondu, Lestenes Brāļu kapus, bērnu 
un ģimeņu atbalsta centru Zvannieku 
mājas un vēl daudzus citus. 2019. gadā 
Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa 
atbalstīja šos un citus vērtīgus mērķus 
vairāk nekā $40 000 apmērā. Šī summa 
bija vairāk nekā gandrīz jebkurai citai 
Daugavas Vanagu nodaļai Austrālijā.

2020. gadā Kanberas nodaļa atkal 
gandrīz pārspēja visas lielākās Dauga-

vas Vanagu nodaļas Austrālijā, ziedojot 
$27 000 Daugavas Vanagu mērķiem. 
Paldies visiem, kuri caur Daugavas 
Vanagu Kanberas nodaļu atbalstījuši 
Daugavas Vanagu mērķus un darbību!

Kaut Daugavas Vanagu Kanberas 
nodaļa izbeigusi darbību, es ceru, ka visi 
nodaļas biedri turpinās pēc savām spējām 
darboties Daugavas Vanagu organizācijā 
un iestāsies kādā citā Daugavas Vanagu 
nodaļā Austrālijā. Vēlreiz sirsnīgs pal-
dies ne tik vien tiem astoņiem Kanberas 
Daugavas Vanagu nodaļas biedriem, 
kuri tik aktīvi darbojās līdz pat nodaļas 
darbības izbeigšanai, bet visiem Dauga-
vas vanagiem un vanadzēm Kanberā, 
kuri visus šos gadus darbojušies mūsu 
organizācijas labā. Sevišķs paldies tiem 
organizācijas biedriem, kuri 1982. gadā 
nolēma atjaunot Kanberas nodaļu pēc 
ilgu gadu darbības pārtraukuma.

Ar skumjām, bet lielu lepnumu par 
padarīto darbu, visas Daugavas Vana-
gu saimes vārdā atvados no Daugavas 
Vanagu Kanberas nodaļas. Pateicos 
par visu, ko esat darījuši Daugavas Va-
nagu un mūsu tautas – Latvijas labā.

Daugavas Vanagi sasauksimies!
Jānis Kārkliņš,

Daugavas Vanagu Austrālijā 
valdes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

Paldies Daugavas Vanagiem Kanberā
Nodaļa ļoti atbalstīja Daugavas Vanagu mērķus kā Latvijā, tā Austrālijā

DV Kanberas nodaļa 2021. gada 
22.  jūlija pilnsapulcē nolēma izbeigt 
savu darbību Kanberā. Vēlamies pa-
teikties visiem Kanberas un apkārtnes 
tautiešiem par lielo atbalstu, ko esiet 
snieguši DV Kanberas nodaļai, kops 
1982. gada. Esam saņēmuši mantoju-
ma ziedojumus no DV biedriem, nau-
das vākšanas akcijām un pašu rīko-
tiem saietiem. Tas deva mums iespēju 
finansiāli palīdzēt Latvijā, kā arī šeit 
Austrālijā.

Latvijā esam ziedojuši: Leģionā-

riem un viņu atraitnēm (zāļu un apsildī-
šanas iegādei), Fonds Namejs (šodienu 
karā cietušiem karavīriem), privātper-
sonām (acu un kāju operācijām), bēr-
nu namam Zvannieki, Vītolu fondam 
(izglītībai), Marijas Ķeņģes fondam, 
Sūnu pagasta skolai, Kūkās, privāt-
personai nobeigt universitāti, Lestenes 
brāļu kapiem, Lestenes baznīcai, Brāļu 
kapiem Rīgā, Brīvības pieminekļa at-
jaunošanai, Latvijas Okupācijas muze-
jam, Kalpaka piemineklim, Bišu strops 
(Zedelgemā), Karoga mastam Likteņ-

dārzā, DV īpašumam Slokas ielā, Rīgā.
Šeit Austrālijā: Annas Ziedares 

Vasaras vidusskolai, 3x3 saietiem, 
2003. g. ugunsgrēkam Kanberā, deju 
kopai Sprigulītis, Kanberas Latviešu 
skolai.

Vēlreiz izsakām jo sirsnīgu paldies 
visiem mūsu atbalstītājiem Kanberā, 
Queanbeyan, Cooma.

Kanberas DV saime
Inta Skrīvere,

Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas 
priekšsēde

Daugavas Vanagi – Kanberas nodaļa
Izbeidza savu darbību

Kanberas draudzi ar lielisko pasāku-
mu – stipendijas nodibināšanu teoloģi-
jas studijām, Vītolu fonda administra-
tīvā pārraudzībā. Tava skaitliski mazā 
draudze atkal veic lielu darbu mūsu 
Baznīcas un Latvijas garīgās dzīves 

stiprināšanā! Patiesā cieņā,
Jānis Priedkalns,

LELBP Austrālijas un Jaunzēlandes 
Latviešu evanģēliski-luterisko 

draudžu apvienības prāvests
* * *

...Prieks, ka Kanberas draudze no-
lēma ziedot naudiņu stipendijai! Tas 

ir svētīgi! Paldies, jums visiem! Bieži 
piedomāju, atceros jūs un esmu lūgša-
nās ar un pie jums!

Māc. Dainis Markovskis,
Latvijā

* * *
Draudzes valde

Laikrakstam „Latvietis“

Kanberas Latviešu draudze
Turpinājums no 4. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $40.
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Kopš Covid-19 pan-
dēmijas izcelšanās pagā-
jušā gada sākumā, arī lat-
viešu teātris stingri cietis. 
Klātienē izrādes tikpat kā 
nav notikušas. Teātra cil-
vēki gan tik viegli nepa-

dodas, un jau pagājušo gadu sāka parā-
dīties latviešu teātra izrādes neklātienē. 
Līdz šim tās tika iestudētas galvenokārt 
Eiropā un Amerikas Savienotajās Val-
stīs. Šīs izrādes ar prieku un interesi 
noskatījos un domāju, vai arī mēs šeit 
Austrālijā kaut ko tādu varētu paveikt?

Pagājušā nedēļā saņēmu ielūgumu 
no Sidnejas Latviešu teātra (SLT) pie-
slēgties neklātienes izrādei Zoom plat-
formā. Tikšot izrādīta Aivas Birbeles 
viencēliena luga Durvis 42 (43, 44). Ar 
prieku un interesi gaidīju izrādi.

Apsveicu Sidnejas Latviešu teātri, 
aktierus, tehnisko personālu un režiso-
ri Ilonu Brūveri par uzņēmību. Izrāde, 
kaut īsa, bija pirmklasīgi sagatavota un 
pierādīja, ka arī mēs Austrālijā varam 
iestudēt un izrādīt izrādes neklātienē. 
Vēlos apsveikt ne vien Ilonu Brūveri, 
kā režisori, aktrisi un šī iestudējuma 
īstenotāju, bet arī aktierus Ivaru Apeli, 
Jāni  Graudu,  Andri  Kariku,  Anitu 
Kazi un Ilzi (Boniju) Viļumu un teh-
niskos darbiniekus – Jāni  Čečiņu un 
Ojāru Gresti.  Jūs tiešām esat malači! 
Aktieri bija ne tik no Sidnejas, bet pie-
dalījās arī viens aktieris – Ivars Apelis 
no Melburnas. Ivars ilgus gadus dzīvoja 
Sidnejā un aktīvi darbojās Sidnejas Lat-
viešu teātrī, bet tagad dzīvo Latviešu 
ciemā Melburnā. Te redzam priekšrocī-
bu, sagatavojot teātra izrādes neklātienē. 
Tajās var piedalīties cilvēki no vairākām 
pilsētām. Durvis 42 (43, 44) izrādē pie-
dalījās aktieri tikai no Austrālijas, bet 
esmu arī noskatījies neklātienes izrādes 
no Eiropas, kur aktieri piedalījušies no 
trijām un pat vairāk valstīm. Liekas, 
šāda veida izrāžu iespējām nav robežu.

Otra priekšrocība saistās ar 
mums – publiku. Ne tik vien mēs va-
ram izrādes noskatīties, sēžot mājās, 
mums nav pat jādzīvo tajā pilsētā, kur 
izrāde tiek sagatavota, kur nu vēl tajā 
pat zemē. Cik ievēroju, ka Durvis iz-
rādi noskatījās ne vien sidnejieši un 
tautieši no gandrīz visām galvaspilsē-
tām Austrālijā, bet arī no visas plašās 
pasaules. Ievēroju, ka izrādi skatījās 
tautieši ASV, Latvijā un citur Eiropā. 
Ar šo Sidnejas Latviešu teātris un, ce-
rams, latviešu teātris Austrālijā tiks 
izrādīts visā pasaulē, kur iespējams 
daudzi pat nezin, ka mums Austrālijā 
tiek iestudētas latviešu autoru lugas.

Bija arī jauki, ka izrāde notika ne-
klātienes platformā, šajā gadījumā – 
Zoom, kas nozīmēja, ka varējām jus-
ties, ka esam ieradušies teātra izrādē. 
Mums bija iespēja satikties un parunā-
ties pirms izrādes, kā arī pārrunāt to, ko 

bijām redzējuši pēc 
izrādes. Bija jauki 
redzēt, ka mūsu 
vidū bija Pasaules 
Latviešu amatieru 
teātra savienības 
(PLATS) priekš-
niece Māra Lewis 
no ASV, kura ap-
sveica SLT un pa-
teicās par izrādi.

Sirsnīgs paldies 
Sidnejas Latviešu 
teātrim par sniegu-
mu un uzņēmību! 
Ceru nākotnē redzēt vēl kādu SLT ne-
klātienes izrādi pat tad, kad mums atkal 
būs atļauts ceļot un tikties klātienē. Ce-
rība, ka redzēsim arī neklātienes izrādes 
no Austrālijas Latviešu teātra un teātra 
entuziastiem citās pilsētās Austrālijā, 
kur pašlaik nav latviešu teātra ansambļi.

Pandēmija pierādījusi, ka taisnība 
Raiņa vārdiem – Pastāvēs, kas pārvēr-
tīsies.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Izrādi var noskatīties, apmeklējot 
Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) 
mājas lapu: http://www.slb.org.au/
Pages_supplementary/SLT_Durvis_
video_2021.htm

Teātris turpinās arī neklātienē
„Durvis 42 (43, 44)“ – SLT sniegumā

Andris Kariks un Anita Kaze.
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Ilze (Bonija) Viļuma un Jānis Grauds.
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Ivars Apelis un Ilona Brūvere.
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varēja noskatī-
ties vimeo vietnē, 
pirms tam saņe-
mot pieejas kodu. 
Bet jau septembrī 
filmu demonstrēja 
LTV 1.

S a l i d o j u m a 
vietā darbojās ka-
fejnīca. Vakariņas 
visiem bija kopī-
gas, tāpēc tika ie-
teikts ņemt līdzi 
savu bļodiņu un 
karoti, kā arī seģe-
ni savām ērtībām.

Un, ņemot vērā valstī noteiktos ie-
robežojumus, ieeja pasākumā bija tikai 
ar derīgu Eiropas Savienības Covid-19 
sertifikātu (personas, kuras ir vakcinē-
tas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada 

laikā to izslimojušas). Tas attiecas arī 
uz bērniem no 12 gadu vecuma.

Daiga Bitiniece,
Latvijas 3x3 padomes locekle

Laikrakstam „Latvietis“

Pēc diviem tukšiem 
mēnešiem Brisbanes 
Latviešu namā sestdien, 
4.  septembrī,  atkal sa-
plūda ļaudis klausīties 
rakstnieces  Ināras  St-
rungas stāstījumu par 
savu grāmatu Sydney 

via Siberia. Grāmatas iznākšana labi 
atzīmē 80 gadus, kas pagājuši kopš 
1941. gada deportācijām no Baltijas 
valstīm, un bija jauki publikā redzēt 
arī lietuvietes un cittautiešus.

Ināra saistoši aprakstīja savu pēt-
niecības darbu gan šeit, gan Latvijā 
par tēmām, kas skar grāmatas dažādos 
tēlus trīs paaudzēs un savus iemeslus 
izvēlētos šo tēmu. Kaut visi tēli ir fiktī-
vi, viņu piedzīvojumi un dzīves uztve-
re atspoguļo mums visiem pazīstamus 
stāstus. Interesanta ir rakstnieces izvē-
le rakstīt no šodienas, Austrālijā dzī-
vojušas paaudzes skatpunkta, pieska-
roties vēsturei, lai izskaidrotu tagadni.

Grāmata un īsfilmas par mūsu vēsturi
Vērtīga pēcpusdienu un iespēja atkal satikties plašākā sabiedrībā

Ināra Strunga ar savu grā-
matu „Sydney via Siberia“ FO
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Pēc tam skatījām arī izvilkumu no 
Dzintras Gekas filmas, kas ir saistīta 
ar Sibīrijas bērniem un viņu atpakaļ-
ceļu uz šodienas Sibīriju, apciemojot 
savu senču izsūtījuma vietas. Pēteris 
Bernhards bija sagādājis izvilkumus 
no filmas par bēgļu nometni Vācijā un 
braukšanu ar kuģi Ana Salen uz Aus-
trāliju 1950. gadā, kas labi savienoja 
abas grāmatas galvenās tēmas un vei-
cināja klausītājus dalīties savās līdzī-
gās pieredzēs.

Sarunas vēl ilgi turpinājās ap gal-
diņiem pie kafijas, gardām kūkām un 
pīrāgiem. Paldies rīkotājiem par šo 
vērtīgo pēcpusdienu un iespēju atkal 
satikties plašākā sabiedrībā!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

   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

Tiekas 3x3 salidojumā – klātienē vai attālināti!
Bauskas pilī vai jebkur pasaulē

Šogad globālajai pasaules latvie-
šu ģimeņu 3x3 kustībai aprit 40 gadu, 
un trīsreiztrīsnieki bija aicināti tikties 
salidojumā  28.  augustā Bauskas pils 
estrādē vai piedalīties attālināti.

Tā bija viena intensīva, skaista 
diena, kurā kopīgi varēja izdzīvot līdz 
šim tik ierasto un ļoti gaidīto, bet ko-
vida dēļ jau divus gadus pārcelto tradi-
cionālo saieta nedēļu.

3×3 salidojumā darbojās ieviržu 
teltis, par aizvadīto laiku liecināja iz-
stāde un atgādināja 3x3 skaņu studi-
jas ieraksti. Notika arī daudzinājums, 
bija ierastā Lailas un Jāņa Kirmušku 
vakara pasaciņa mazajiem utt. Un, lai 
būtu kopības izjūta, vairākas reizes 
dienas laikā bija virtuāla saslēgšanās 
ar latviešiem no citām zemēm. Un 
vakara izskaņā pirmizrādi piedzīvoja 
Montas un Armanda Jakovelu vei-
dotā pilnmetrāžas dokumentālā filma 
Trīsreiztrīs. Noslēgumā, protams, dan-
či ar iemīļotajiem 3x3 muzikantiem.

Tiešraide no salidojuma tika tran-
slēta arī kustības Facebook kontā 3x3_
Latvija, tādējādi notikumā attālināti 
piedalīties varēja arī no jebkuras vie-
tas pasaulē. Saprotam, ka ne visi, kas 
vēlas, varēja būt klāt sarežģītās situā-
cijas dēļ (piem., pielaide ar negatīviem 
testiem prasa visādus grūti izpildāmus 
ierobežojumus, Covid-19 vakcinācijas 
sertifikāti no trešajām Latvijā pagai-
dām netiek atzīti utt.).

Savukārt dokumentālo filmu Trīs-
reiztrīs tie, kuri piedalījās attālināti, 

Kadrs no dokumentālās filmas „Trīsreiztrīs“.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 15. septembrī

Ievadam mazliet par latviešu 
vīru koru vēsturi Melburnā

Pagājušā gadsimta 50. gadu sāku-
mā bija jau krietns skaits latviešu, kas 
kā bēgļi ieradās Austrālijā pēc Otrā 
pasaules kara. Ja latvieši, tad noteikti 
jādzied, un nav brīnums, ka kori radās 
viens pēc otra visās Austrālijas pilsē-
tās, kur vien bija apmetušies latvieši.

Pirms 70 gadiem, 1951. gadā 4. mar-
tā, Sv. Jāņa anglikāņu baznīcā Latrobes 
ielā notika dievkalpojums, kas bija 
veltīts pulkveža O. Kalpaka piemiņai. 
Baznīca bija dievlūdzēju pārpilna, un 
tajā dziedāja solists Ernests Māršaus un 
viņa vadītais lieliskais vīru koris Kokle. 
Šis koris iedibināja vīru koru tradīciju 
Melburnā, kas ilgus gadus turpinājās. 
Taču pēc tā darbības beigām Melburnā 
ilgus gadus nebija sava vīru kora.

Ko dara „Veseris“?
Kaut arī pagājušā un šī gada pandē-

mijas laikā jebkāda pulcēšanās un satik-
šanās, nemaz jau nerunājot par dziedā-
šanu, ir bijusi aizliegta, ir izpalikuši gan 
koru mēģinājumi klātienē, gan koncerti.

Bet Melburnas latviešu vīru koris 
Veseris nav pazudis, tas visu šo pandē-
mijas laiku turpina katru nedēļu tikties 
zoom platformā un cītīgi mēģināt. Jau 
kora pats nosaukums – Veseris – lie-

cina par spēku un 
izturību. Veseris 
nav suvenīrs vai ro-
taļlieta – veseris ir 
darbarīks, nopiet-
na un smaga darba 
darbarīks, kuru lie-
tojot vajadzīgs gan 
spēks, gan izturība. 
Melburnas latviešu 
vīru kora Veseris 
dziedātājiem un 
kora vadītājiem – 
Sandrai un Ro-
bertam  Birzēm ir 
spēks un ir izturība.

P a n d ē m i j a s 
„lockdown“ aps-
tākļos, sākot ar 
2020. gada martu, kas Melburnā ir bijis 
īpaši ilgs un smags (un vēl turpinās!) 
laiks, Veseris bez pārtraukuma ir no-
turējis mēģinājumus zoomā. Kad bija 
atļauts, Sandra un Roberts pieaicināja 
saujiņu koristus savā mājā, lai būtu pār-

stāvētas visas balsis un radītu kopskaņu. 
Vairāki kora Veseris koristi ir piedalī-
jušies jauktā kora Dainas zoom mēģi-
nājumos, kas notiek katru pirmdienas 
vakaru. Veseris koristi arī savu 6 gadu 
jubileju nosvinēja zoomā.

Kora „Veseris“ vēsture
Pirms 6 gadiem Melburnas latvie-

šu vīru koru vēsturē, varētu teikt, sā-
kās jauna ēra – tika izveidots latviešu 
vīru koris Veseris. Par tā dibināšanu 
atceras Sandra un Roberts Birzes:

„Dziedājām vairākus gadus Mel-
burnas Latviešu jauktajā korī „Daina“, 
Zanes Riteres vadībā. Gatavojoties uz 
Austrālijas Latviešu 54. Kultūras die-
nām (AL54.KD) Adelaidē un 2013. g. 
Dziesmu un Deju svētkiem Latvijā, zinā-
jām, ka papildus jauktā kora repertuā-
ram ir jāapgūst arī vīru kora repertuārs. 
Tātad pirmie mēģi ar vīriem noskanēja 

Melburnas latviešu vīru korim „Veseris“ – pusducis!
Seši ražīgi gadi

 
Turpinājums 9. lpp.

Pēc pirmā koncerta 2016. gada 20. augustā.
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Otrās jubilejas mēģinājums 2017. gada 31. augustā.

FO
TO

 n
o 

R
ob

er
ta

 B
ir

ze
s p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a
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mūsmājās. „Dainas“ korī vīru balsīs ir 
daudz spēcīgu dziedātāju, un vēlējamies 
sniegt viņiem iespēju apgūt visu reper-
tuāru. Gatavojoties uz 2013. g. Dziesmu 
svētkiem, Roberts uzņēmās atbildību ne-
oficiāli koordinēt vīrus, kas gribēja dzie-
dāt vīru kora daļā. Mēģinājumus arī no-
turējām mūsu mājā. Jutāmies gandarīti, 
ka mūsu puiši piedalījās 2013. g. Dzies-
mu svētku Noslēguma koncertā, pieda-
loties gan vīru, gan jaukto koru rindās.

„Veseris“ radās pēc vairākām 
mūsu puišu/vīru pārrunām, ka būtu 
ļoti feini izveidot Melburnā vīru kori. 
Roberts saveda kopā savus ilggadējos 
draugus un kora biedrus, kā arī pie-
saistīja vēl savus dziedošos draugus, 
kas vēl nepiederēja koru sabiedrībai.“

Par to, kādēļ korim ir izvēlēts no-
saukums Veseris, atceras Sandra un 
Roberts:

„Ilgi pārspriedām kora nosauku-
mu, jo dēvējām vīru sanākšanu par 
spēcīgu un varonīgu, un centāmies to 
atspoguļot nosaukumā. Mūsu brīnišķī-
gais mentors un mūžīgais padomdevējs 
Ivars Cinkuss apstiprināja mūsu izvē-
lēto nosaukumu. Paziņojot to sabied-
rībai un sociālajos mēdijos, sapratām, 
ka nosaukums ir gan skanīgs un oriģi-
nāls, un turpinām to vēstīt plašākā sa-
biedrībā ar īpaši veidotiem T-krekliem 
ar „Vesera“ nosaukumu un logo.“

Sandra un Roberts ir ne tikai kora 
dibināšanas idejas autori, viņi ir tie, 
kas, pašaizliedzīgi strādājot, nu jau vi-
sus šos sešus gadus uztur kora entuzias-
mu un dziedāt ieinteresētību un prieku.

Pirmais kora „Veseris“ koncerts
Jau 2016. gada 20. augustā notika 

Melburnas latviešu vīru kora 1. kon-
certs. Melburnas Latviešu nama Lielā 
zāle bija pārpildīta, jo tas tiešām bija 
ļoti īpašs notikums – pēc ilga, ilga laika 
Melburnā atkal bija savs vīru koris! Ve-
sera pirmā gada jubilejas koncertā pub-
lika dzirdēja pirmo pilntiesīgo kora snie-
gumu, demonstrējot vesela gada darbu, 

apmēram, 50 mēģinājumu vērtībā.
Sandra un Roberts Birzes: „Bija 

izveidojusies brīnišķīga iespēja veicināt 
gan mūzikas zināšanas, kā arī radīt tu-
vākas draugu saites mūsu latviešu sa-
biedrībā. Zinām, ka draudzība ir īpaši 
svarīga lieta kora saimē un vēlamies to 
audzināt un cienīt. Ikkatrs korists sniedz 
savu īpašo devumu: Edgars Vegners, 
Ivars Štubis un Roberts Atvars ir vadī-
ja un diriģēja dziesmas, kā arī palīdzē-
ja Sandrai darbā ar dziesmu apgūšanu. 
Paula Jaudzema ļoti niansētā perku-
sija deva repertuāram savu dvēseli un 
krāsu; viņam bieži pievienojas Miķelis 
Stepaņuks ar vairākiem perkusijas ins-
trumentiem; ar ģitāras spēli atbalstī-
ja – Ivars Štubis un Jānis Lucis, bet ar 
basģitāru pavadīja Dāvids Zemdegs. 
Pie klavierēm ir Sandra, bet stabules 
pūta vairāki, skatoties pēc vajadzības. 
Mūsu dūdu spēlētājs ir Mārtiņš Kvins; 
bijām tikko iegādājušies pavisam jau-
nas dūdas no Latvijas.“

Kas paveikts šajos sešos gados?
Sešu gadu vecumā Melburnas vīru 

koris Veseris ir jau pierādījis savu iz-
augsmi un vispusību vairākos mūzikas 
žanros, izceļojoties arī ar īpaši veido-
tiem instrumentāliem pavadījumiem. 
Šajā laikā arī mainījies gan dziedātāju 
sastāvs, gan instrumentālisti, kaut gan 

kodolsastāvs ir paliekošs un spēcīgs. 
Starp īpašajiem instrumentālistiem 
minami: Dāvids Zemdegs (basģitāra), 
Ronāns  Lārmanis  (eksperts perkusi-
jas), Roberts Birze (mandolīna, sta-
bules, dūdas un īru buzuki) un Andris 
Eimanis (mandolīna), Sandra Birze 
(klavieres), Miķelis Stepaņuks (perku-
sijas), Viktors Brenners (perkusijas), 
Kalvis Jaunalksnis (tamburīns), Justs 
Karantajers (ģitārists, metālists).

Arī repertuārā korim ir bijušas 
un joprojām ir dziesmas no vīru koru 
dziesmu klasikas un arī mūsdienu 
komponistu rakstītās dziesmas. Vese-
ris dzied ne tikai Em. Dārziņa, J. Vī-
tola, V. Kaminska, A. Kalniņa, A. Jur-
jāns, bet arī U. Prauliņa, V. Pūces, 
P. Plakida, Ē. Ešenvalda, R. Tigula un 
citu komponistu skaņdarbus.

Noteikti vēlos atgādināt par Vese-
ra piedalīšanos Uģa Prauliņa Pagānu 
Gadagrāmata iestudējumā AL56. KD. 
Atmiņās ar dziļu cieņu pieminam reži-
sora, nelaiķa Uģa Brikmaņa iedvesmu 
un dzinējspēku, palīdzot atrast katram 
koristam viņa iekšējo dzirksteli. Sa-
darbojoties ar Ivaru Cinkusu un Uģi 
Prauliņu, kā arī Melburnas jaukto kori 
Daina un lietuviešu vokālo ansambli 
Pamesta Klumpe bija liels gandarījums 
un neatkārtojams, neaizmirstams pie-
dzīvojums. Pateicoties Ivara Cinkusa 
vīzijai atjaunot Pagānu gadagrāmatu, 
kuras pirmatskaņojums kora iestudē-
juma bija Gaudeamus 55 gadu jubilejā. 
Šo noklausoties, Sandrai un Robertam 
radās iedvesma ierosināt šo uzvedumu 
ieteikt rīcības komitejai. Un tā Melbur-
nā, Kultūras dienu laikā notika Pagā-
nu Gadagrāmatas pasaules pirmatska-
ņojums jauktā kora sastāvam.

2018. gadā Melburnas vīru ko-
ris Veseris sparīgi gatavojās uz 
XXVI Vispārējiem Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem Latvijā. Koris pie-
dalījās gan Pasaules Latviešu Dienu 
koncertos, Kopkora koncertā un Ka-
mermūzikas koncertā un, protams, – 
Noslēguma koncertā Mežaparkā, dzie-
dot gan vīru un jauktā kora repertuāru.

Pirms došanās uz Latviju 2018. gada 
2. jūnijā vīru koris sniedza gadskārtējo 

„Veseris“ – pusducis!
Turpinājums no 8. lpp.

 
Turpinājums 10. lpp.

Dziesmu svētku gājiens Rīgā 2018. gada 1. jūlijā.
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Veseris piedalījās Pasaules Latviešu Dienu kamermūzikas koncertā Rīgas Lat-
viešu biedrības namā 2018. gada 3. jūlijā.
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koncertu Melburnas Latviešu ciema Lie-
lajā zālē. Koncertā izskanēja Simtgades 
Noslēguma koncerta vīru kora reper-
tuārs, izvilkumi no Uģa Prauliņa dzies-
mu cikla Venus et Amor, Sandra Birzes 
skaņdarbs Introit, Ivara Štubja tautas 
dziesmu apdares. Programmā iesaistī-
jās arī mūsu iecienītais, izcilais čellists 
Jānis Laurs, kā arī basģitārists Dāvids 
Zemdegs, Ivars Štubis (ģitāra, akor-
deons); pie klavierēm – Sandra Birze. 
Diriģenta lomās dalījās Sandra Birze, 
Ivars Štubis un Edgars Vegners.

Latvijā, 2018. g. 2. jūlijā, Latvijā Ve-
seris piedalījās Pasaules Latviešu Dienu 
kamermūzikas koncertā Rīgas Latviešu 
biedrības namā, pirmatskaņojot Sand-
ras Birzes komponēto Introit vīru ko-
rim un čellistam Jānim Lauram. Vese-
ris turpināja skanīgi atzīmēt Simtgades 
Dziesmu svētkus, 3.  jūlijā  piedaloties 
PLD Cilvēks. Mūžs. SKAN! Esplanādē 
un 8. jūlijā – XXVI Vispārējo Dziesmu 
svētku Noslēguma koncertā Mežaparkā.

Atgriežoties no Dziesmu svētkiem 
Veseris nebūt nedevās brīvdienās pēc 
Eiropas ceļojuma, bet cītīgi atsāka mē-
ģinājumus un gatavojās uz AL57.KD 
2018. gada decembra beigās Adelaidē. 
Koncertā Adelaidē Veseris atskaņoja 
Uģa Prauliņa ciklu Venus et Amor, pie-
saistot flash mob* stilā klātesošos RTU 

kora Gaudeamus (Latvija) koristus skaņ-
darba kulminācijā (Jānis Laurs – čells, 
Ēriks  Stepaņuks  –  perkusijas, Ivars 
Štubis – akordeons, Dāvids Zemdegs – 
basģitāra, Sandra Birze – klavieres). 
Veseris arī piedalījās AL57.KD Kopkora 
koncertā, kā arī vakaru programmās.

Veseris turpināja aktīvi piedalīties 
Melburnas latviešu sabiedrības sarī-
kojumos. 2019. gada 19.  –  21.  jūlijā 
norisinājās Koru svētki un Melburnas 
jauktajā kora DAINA 35 gadu svinēša-
na, un Veseris piedalījās koncertā kopā 
ar citiem koristiem un diriģentiem no 
Melburnas, Adelaides un Sidnejas.

Savas pastāvēšanas sešos gados 
Veseris ir parādījis muzikālu vispu-
sību, piedaloties vairākos un dažādos 
koncertos un kuplinājis Melburnas lat-
viešu sabiedrības sarīkojumus, kā pie-
mēram, Pulkveža Kalpaka un leģiona 
atcerē, Aizvesto 14. jūnija piemiņas 
atceres sarīkojumā, DV nodaļas 70. ju-
bilejas sarīkojumā, kā arī Latvijas Uni-
versitātes gada svētkos.

Ne tikai latviešu sabiedrībai, bet arī 
plašākai austrāliešu sabiedrībai Veseris 
ir sniedzis priekšnesumus The Boite / 
Melbourne City Council Cultural Diver-
sity Week, Europa Night Market (Queen 
Victoria Market) 2019. gada 17. aprīlī.

Melburnas Ukraiņu sabiedrī-
bas proklamēšanas dienas atcerē 
2019. gada 24. augustā. Šī paša gada 
6.  decembrī vīru koris Veseris snie-

dza koncertu Tempo Rubato; diriģen-
ti Sandra Birze un Edgars Vegners, 
piedaloties viesmāksliniekam – čellis-
tam Jānim Lauram.

Veseris arvien ir centies izmeklēt un 
iestudēt jaunu un arī klasisko latviešu 
vīru kora repertuāru, īpaši tādas dzies-
mas, kas ir reti skanējušas Austrālijā. 
Pēc Uģa Prauliņa izaicinošā cikla Venus 
et Amor vīru koris Veseris ir iedziļinā-
jies dzidros muzikālos atvaros – Mārtiņa 
Brauna ciklā ar Raiņa liriku – Daugava.

Ceram, ka drīz atkal varēsim pul-
cēties uz koncertiem Melburnas Lat-
viešu namā un citur un šajos koncertos 
skanēs pandēmijas laikā jaunapgūtais 
repertuārs.
Kora „Veseris“ sadarbība ar 
Adelaides DV nodaļas vīru 
kori „Daugava“

Vīru kora Veseris koristi jau vairā-
kus gadus ir atbalstījuši Adelaides DV 
vīru kori Daugava, kuplinot kora rin-
das un sniedzot priekšnesumus.

2016. g. 22. oktobrī 12 koristi Ade-
laidē piedalījās Adelaides DV sarīkoju-
mā, izpildot Jermaka Tumša nakte un 
Paula Manai dzimtenei, kā arī dziedāja 
fragmentus no Uģa Prauliņa Pagānu 
gadagrāmata. Piedalījās Sandra Bir-
ze – klavieres, Dāvids Zemdegs – bas-
ģitāra, Ivars Štubis – ģitāra, Jānis Lu-
cis – ģitāra, Pauls Jaudzems – bungas 
un perkusijas, Roberts Birze – dūdas.

2017. g. 21. oktobrī 12 Vesera ko-
risti sniedza dažas dziesmas no 2018.g. 
Dziesmu svētku repertuāra, tai skaitā: 
Kalniņa Lūgšana, Kaminska Priedes 
un Ešenvalda Brīvība.

2018. g. 20. oktobrī, šoreiz jau pēc 
Dziesmu svētkiem un pirms AL Kultū-
ras dienām Adelaidē, tikai trīs balsis – 
Roberts Birze, Kalvis Jaunalksnis, 
Tomas Kalējs un Sandra Birze (klavie-
res, balss) pievienojās ar Adelaides DV 
nodaļas vīru korim Daugava.

2019.  g.  12.  oktobrī, kad Adelai-
des DV nodaļas vīru koris Daugava 
svinēja savu 50 gadu dibināšanas jubi-
leju no veseriešiem piedalījās12 dzie-
dātāji, uzstājoties ar vīru kora klasiku 
un arī dažām dziesmām no Mārtiņa 

„Veseris“ – pusducis!
Turpinājums no 9. lpp.

„Pagānu gadagrāmatas“ mēģinājums 2016. gada 19. augustā.
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„Pagānu gadagrāmatas“ ģenerālmēģinājums Melburnas Latviešu namā 
2016. gada 21. decembrī.
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1957. gada sākumā 
mūs no Karalienes Vik-
torijas ēkas pārcēla uz 
Sarī (Surry) Hillu, netā-
lu no toreiz jaunuzceltā 
JDV (NSW) Policijas 
centra (headquarters) 

Golburna ielā. Telpas bija diezgan 
šauras. Ar grupas vadītāju sēdējām 
pie blakus galdiem. Misters Roberts 
izšķiroja ienākušo pastu. Uzlicis datu-
mu uz mūsu rīcībai domātiem doku-
mentiem, ar labo roku tos ielika viņa 
izejošo rakstu kastītē. Man domāto 
dokumentu gan būtu varējis ar kreiso 
roku tūlīt uzlikt uz mana galda. Izejo-
šo rakstu kastīti apkalpotājs iztukšoja 
pēc darba laika beigām, un tā tikai nā-
kamajā dienā tas dokuments sasniedza 
manu galdu. Birokrātiskā kārtība bija 
ievērota!

Neimponēja iespējamā avansēša-
nās Elektrības komisijas darbā. Ne no 
Assistant Engineer Grade 3 uz Gra-
de 2, tad uz Grade 1 un tā tālāk līdz 
pensijas vecumam.

„Tooth & Co Limited“ darbā
Alus darītava Tooth & Co Limited 

meklēja inženieri. 1957. gada 15. mai-
jā pieteicos. Izsauca mani uz interviju, 
bet jau 23. maijā kompānija paziņoja, 
ka esmu pieņemts darbā ar algu £24 
nedēļā.

Noskaidrojās, ka darba piedāvā-
jums bija tik ātri noticis ar zināmu 
pazīšanos – Tooth kompānijas gal-
venā inženiera palīgs Rons Vitvels 
(Whitwell) bija mana trešā gada fluīdu 
mehānikas lektora un tēzes supervizo-
ra Raimonda Braianta STC studiju 
biedrs.

Kad par darba atstāšanu informēju 
Mr. Robertu, tas teica, ka darbs ko-
misijas Spēkstaciju būves divīzijā ne-
esot īsti piemērots jaunam cilvēkam. 
Es esot izšķīries pareizi.

Pie Tooth & Co nostrādāju apmē-
ram 3 gadus. Tooth kompānijas kom-
plekss bija netālu no Sidnejas Centrā-
lās dzelzceļa stacijas, vietā kur Džorža 
iela jau ir pārgājusi Brodvejā. Ejot no 
Centrālās stacijas puses, Brodveja 
kreisajā pusē bija t.s. Kenta (ielas) brū-
zis ar kompānijas galveno biroju, 
brūveru un inženieru darba telpām. 
Blakus Kenta brūzim bija Ērvinga (Ir-
ving) ielas brūzis, tālāk Karltona ielas 
iesala (maltings) ražotava, tai blakus 5 
stāvu celtnē apīņu noliktava.

Dienvidu Douvlinga (South 
Dowling) ielā More (Moore) Parka ra-
jonā bija Vāverlijas (Waverly) jeb Reša 
(Resch) brūzis un Blue Bow augļu ne-
ktāra (cordial) ražotava un Mitagongā 
iesala ražotne.

Iepretim Kenta brūzim, Brodveja 

labajā pusē un tikai viena bloka attālu-
mā bija Tehnoloģijas universitāte, kur 
biju mācījies 4 gadus.

Mans darbs galvenokārt saistījās 
ar Ērvinga ielas brūzi, un iesala ražot-
ni Karltona ielā un Mitagongā. Darbs 
bija gan būvinženiera, gan mehānikas 
inženiera jomā.

Tā kā alus brūzī nostrādāju tur-
pat trīs gadus, tad nedaudz vārdos 
pieskaršos pie toreiz kompānijas brū-
vētiem aliem. Pie studiju stāsta šis te-
mats gan īsti nepiederas, bet pie manas 
inženiera prakses gan.

Tajos gados Kenta un Ērvinga 
brūžos ražoja tikai divu veidu alus: 
veco un jauno. Apzīmējumi vecais un 
jaunais attiecās tikai uz alus tipu, ne 
uz vecumu. Jaunais alus bija pazīs-
tams arī kā lāgers jeb pilzeners. Ide-
āli jaunajam alum bija jābūt vecākam 
par veco alu. Galvenā atšķirība starp 
abiem bija fermentēšanas procesā.

Veco alu ražoja Ērvinga ielas brū-
zī. Raudzēšana notika vaļējos tankos, 
angliski saukti par skimming squares. 
Rūgšanas procesā rauga putas nostājās 
virsū un tās ar speciālām ierīcēm no-
vilka nost. Kad sāku pie Tooth strādāt, 
šie tanki, gandrīz cilvēka augumā un, 
apmēram, 10 pēdu* garumā un platu-
mā, bija taisīti no Rietumaustrālijas 
džara (jarah) koka 4 collu* bieziem 
dēļiem. Mēs tos sākām atvietot ar 
daudz garākiem un platākiem nerūsē-
jošā tērauda tankiem. Daži vecie dēļi 
ļoti labi noderēja manam garāžas dar-
ba galdam.

„Vecās, piedzīvojušās galvas“ tei-
ca, ka dzelzs tankos alus nekad nerūg-
šot. Rūga gan, un kā vēl. Bija arī daudz 
tīrāks no dažādām baktērijām. No-
vilkto rauga masu izlietoja Vegemite 
gatavošanai, un savākto ogļskābo gāzi 
vēlāk izlietoja alus mucu pildīšanas 
procesā.

Kompānijai bija ļoti laba orga-
niskās ķīmijas laboratorija. Iecerētai 
laboratorijai bijusi izstrādāta izmak-
sa, kura dubultota, cerībā, ka mene-
džments kādu daļu tomēr iedos. Bija 
noticis brīnums, visa prasītā summa 
piešķirta.

Jauno alu, kuru gatavoja Kenta 
brūzī, raudzēja slēgtos tankos zem 
vienas atmosfēras spiediena. Raugs 
nogūlās tanka dibenā. Ideāli jaunajam 
alum bija jānoguļas pie zemas tempe-
ratūras ilgāku laiku, pat vairākus mē-
nešus, kas nebija iespējams, jo kompā-
nijai nebija noliktavu, kur alu varētu 
uzglabāt ilgāk par 2 vai 3 nedēļām.

Nedaudz citādāku jauno alu ražo-
ja arī Vāverlijas (Reša) brūzī. Man ar 
Reša brūzi bija ļoti minimāli sakari.

Vairākiem alus cienītājiem bija 
izsmalcināta garša. Sidnejā populārs 

pudeļu alus bija Resch’s Export Lager 
ar zeltainas krāsas etiķeti. Man reiz 
gadījās būt viena Tooth kroga pudeļu 
veikalā (bottle shop), kur tajā brīdī 
Reša eksporta alus nav bijis un pircē-
jam piedāvāts KB (Kent brūža alus). 
Pircējs KB neņēma. Es teicu, ka nav 
starpību starp Reša un KB alu, un abus 
ražo tikai Kenta brūzī. Pēc pieprasīju-
ma uzliekot vienu vai otru etiķeti. Man 
atbildēja, lai nerunājot muļķības, pat 
nakts vidū varot pateikt starpību.

Te jāpaskaidro, ka tajā laikā 
JDV (NSW) alkoholiskos dzērienus 
pudelēs pārdeva tikai krogu pudeļu 
veikalos (bottle shop). Parastos veika-
los alkoholiskos dzērienus nepārdeva, 
izņēmums varbūt bija lielie Sidnejas 
veikali, kā piem., David Jones. Lielais 
vairums krogu piederēja alus brūžiem. 
Tooth kompānijai ziedu laikos bija ap 
400 krogu. Brūžiem piederošos kro-
gos varēja dabūt dzert tikai savas fir-
mas alu. Tāpat brūžu pudeļu veikalos 
tirgoja tikai sava brūža pudeļu alu.

Tajā laikā Tooth kompānijai Sidne-
jā bija divi opozīcijas brūži: Tooheys 
Elizabetes ielā, otrā pusē Centrālai 
dzelzceļa stacijai un Millers uz Para-
matas ceļa Tavernera kalnā. Opozīcija 
izpaudās ne tikai sacenšoties alus tir-
gū, bet arī iegādājoties zemes gabalus/
krogus blakus opozīcijas brūžiem, lai 
tie nevarētu izplēsties. Tā, Tooth „te-
ritorijā“, Brodveja un Karltona ielas 
stūrī, bija Tooheys krogs.

Otrā pasaules kara laikā daudzas 
brūža iekārtas bija nolietojušās un 
novecojušas. Tās bija jāatjauno un jā-
modernizē. Darba bija pietiekoši gan 
brūveriem, gan inženieriem.

Bija liels materiālu trūkums, to 
skaitā arī alus pudeļu. Reiz lietotās 
alus pudeles bija jālieto otro reizi. Tās 
savāca un izmazgāja. Lai pārbaudītu, 
ka tajās nav palikuši netīrumi vai ku-
kaiņi, savi desmit cilvēku sēdēja pie 
lentas un pret fluorescētām gaismām 
skatījās garām slīdošās pudelēs. Vi-
ņiem protams ik pēc laiciņa bija jāmai-
nās. Kā es to zinu? Man bija jāizrēķi-
na telpai nepieciešamā ventilēšana, jo 
pudeles pieveda un aizveda ar benzīna 
motoru darbinātām ceļamierīcēm.

* * *
Vienu pēcpusdienu zvana asociē-

tais profesors Vuds. Esot saslimis kār-
tējais diploma kursa tēlotājas ģeomet-
rijas lektors. Man vēlāk pēcpusdienā 
jāiet viņu atvietot. Izstāstīja, cik tālu 
klase ir tikusi un kas ir nākamā prob-
lēma. Nevaru atteikties. Man darbā 
nav līdzi tēlotājas ģeometrijas piezīm-
ju. Mēģinu no galvas atcerēties kaut ko 

Jaundienvidvelsas Universitāte (7)
Atmiņas par studiju gadiem

Sestais turpinājums. Sākums LL661, LL662, LL663, LL664, LL665, LL666.
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rā dienā Kungs Kristus augšāmcels.
Šī vieta kalpo ne tikai kā mūsu cī-

nītāju atdusas un viņu piemiņas vieta. 
Tā ir arī atgādinājums par to, ka latvie-
šiem par savu brīvību ir bijis jācīnās 
aizvien. Un viņi to ir darījuši. Kā ap-
liecinājums tam ir vienā no plāksnēm 
redzamie leģionāru – L.k.o.k., vārdi.

Tas ir arī mudinājums mums pa-
šiem būt gataviem no profesionālā 
dienesta karavīriem un zemessargiem 
tapt par aktīviem cīnītājiem, ja radī-
sies nepieciešamība. Kļūt par nākamo 
brīvības cīnītāju posmu mūsu tautas 
brīvības cīņu ķēdē.

No šejienes varam smelt spēku un 
iedvesmu tagadnes militāri morālajām 
hibrīdkara un ja nepieciešams, tad arī 
nākotnes visa veida cīņām.

Mēs, Latvija, esam uz ģeopolitiski 
trīskārt svarīgas robežas – Rietumei-
ropas civilizācijas, ES un NATO robe-
žas. Tātad, arī atbildība trīskārša.

Tas prasa būt reālistiem, novērtē-
jot pretinieka un savus spēkus. Lūk 
ko par to starpkaru posmā sacīja pulk-
vedis-leitnants Aleksandrs Vinters 
(1892 – pēc 1941): „Mēs vienmēr bū-
sim vājāki skaitliskā un tehniskā ziņā; 
iztrūkumu mēs varam izlīdzināt vienīgi 
ar sevišķi stipriem morāliem spēkiem, 
kā mēs to ar spīdošiem panākumiem 
darījām atbrīvošanās cīņās. Tāpēc arī 
morālai audzināšanai pie mums ir jā-
ierāda sevišķi svarīga vieta.“2

Kāda tad bija leģionāru morā-
le? – Drosme. Bet vēl pirms kaujas lau-
ka drosmes bija viņu drosme pieņemt 
cīņas nosacījumus. Zinām, kādi tie 
bija – tikt iesauktiem vai uzņemtiem 
kā brīvprātīgajiem vācu karaspēkā, cī-
nīties vācu formā un vācu virsvadībā – 
un ne vienmēr pat Latvijas teritorijā. 
Par to mums gadu desmitiem ir nācies 
skaidroties un taisnoties.

Bet toreiz izšķirties vajadzēja 
ātri – vai nu vai. Vai nu mēs ļaujamies 
vēlreiz apkauties kā Baigajā gadā, vai 
arī ņemam rokā ieročus. Situācija bija 
arī vēsturiski divdomīga – nācās cīnī-
ties viena sava vēsturiskā ienaidnieka 
pusē pret otru. Tā bija izvēle starp di-
viem ļaunumiem.

Karā komandieris nevar pieprasīt, 
lai viņam tiktu sagādāti labvēlīgi no-
sacījumi kaujai. Kādi ir, tādi ir. Viņam 
jārāda sava prasme dotajā situācijā. 
Jāizkāpj no ierastās domāšanas un rī-
cības komforta zonas.

Mēs arī būtu gribējuši citus mo-
rālos nosacījumus, bet tie bija kādi nu 
bija. „Mums jātiek pie ieročiem. Tos 
mums tagad piedāvā. Mums tāpat būs 
jācīnās par savas valsts brīvības at-
gūšanu. Nav svarīgi kādos tērpos mūs 
ietērps. Galvenais šodien ir ieroči,” 
izlēma pulkvedis Voldemārs Veiss.3

Kara beigās bija kāda zīmīga epi-
zode – proti, leitnanta Roberta Rubeņa 
bataljona kauja 1944.g. 18. novembrī 
pret vācu spēkiem. Tā parādīja, ka mēs 

idejiski un vērtībiski neesam neviena 
mūsu ienaidnieka pusē. Mēs gribam 
būt paši.

Kāpēc leģionāri cīnījās? Tādēļ, ka 
bija motivēti to darīt. Kāpēc bija moti-
vēti? Tāpēc, ka bija tā audzināti. Kā-
pēc bija tā audzināti? Tādēļ, ka toreiz 
Latvijas valsts un dzimtene tika redzē-
ta kā mūsu nācijas pamatvērtība.

Karavīru piemiņas saglabāšanā 
un tautas patriotiskajā audzināšanā 
tika ieguldīti lieli līdzekļi, taču atdeve 
un galvenais – ilgtspēja, bija milzīga. 
Šis mantojums ļāva mums izturēt 50 
gadu komunistu okupāciju. Ne velti 
vācbaltu vēsturnieks Jirgens fon Hēns 
(1912-1983) 1969. gadā rakstīja: „šī .. 
ideoloģija ir ievērojami sekmējusi to, 
ka latviešu tauta ir izrādījusies apbrī-
nojami pretoties spējīga padomju .. 
politikai.4

Ja mums jautātu, vai zinātu bez 
stomīšanās uzskaitīt tās vērtības, kas 
ir mūsu valstiskuma pamatā?
1. Nācija – mēs paši, – viena tauta 

starp tūkstošiem citām, bet viena no 
tām 194, kurām ir sava valsts.

2. Teritorija, mūsu zeme, Tēvzeme. Tā 
veido nācijas teritoriālo kopību, kas 
ir piesātināta ar vērtībām, tā ir Tēv-
zeme.

3. Kultūra – tautas gara pašizteiksme 
materiālās, sociālās, attiecību, garī-
gās u.c. vērtībās.

4. Latviešu kā valsts valoda.
5. Suverenitāte, – nācijas pašnoteikša-

nās un pilna vara savā teritorijā.
6. Kopīga vēstures apziņa.
7. Nācijas varoņgars jeb tās militār-

patriotiskais ētoss, kas attīstījies 
nācijas militārajās un nemilitārajās 
cīņās par savu patstāvību. Bez šīs 
visas iepriekšējās nevar pastāvēt. Jo 
pastāvēt var tika tas, kurš var sevi 
aizstāvēt.

Patriotisms ir piederības apziņa 
Latvijai. Ja man kas pieder, tas nozī-
mē, ka esmu noteicējs par to. Varu to 
iemainīt pret ko citu, pārdot, rīkoties 
pēc sava prāta. Bet, ja pats kam piede-
ru – savai ģimenei, dzimtai, tautai, val-
stij, tad varu iemainīt vai upurēt sevi, 
lai tikai tas, kam piederu – augstāka 
vērtība par mani pašu – ģimene, dzim-
ta, tauta, valsts pastāvētu, – turpinātos.

Šī ir mana, mūsu zeme. Svešu ne-
vajag, savu neatdosim. Nedaudz pār-
frāzējot Raiņa Uguns un nakts vārdus:

Nevienam es Latvijas nedodu,
Tik tiem, kas cēla tās stiprumu,
Kas viņu lielu un staltu dara.
Mēs zinām kāds liktenis mūsu 

sagaida, ja mums tiek atņemta sava 
zeme – labākajā gadījumā – trimda ar 
mītnes zemi, sliktākajā – Sibīrija un 
Gulags.

Vācu stratēģis Karls fon Klauze-
vics (1780-1831) raksturoja karu kā 
īstu hameleonu, kurš spēj pielietot 
savas īpašības katram konkrētam ga-
dījumam.5 Šodien tāds hameleons ir 
hibrīdkarš, kas vispirms vēršas pret 
mērķa valsts rezistences spējām, grau-
jot tās vērtību sistēmas.

Tas pats pulkvedis-leitnants 
A. Vinters sacīja: „Uzvaras gūšanai 
nav vajadzīgs pretinieku fiziski iznī-
cināt, pietiek, ja iznīcina viņa morāli, 
.. Morālie spēki ir daudz jūtīgāki par 
fiziskas un materiālas dabas fakto-
riem.“6

Retorisku jautājumu toreiz uzdeva 
ģenerālis Jānis Buivids (1864-1934): 
„Ko līdzēs karaspēkam laba apmācī-
ba, zināšanas, spējas un laba fiziskā 
izturība, ja nebūs labas gribas izlietot 
tās tēvijai par labu?“7

Ieguldot līdzekļus, spēkus un re-
sursus savās militārpatriotiskajās vēr-
tībās mēs ieguldām tos savu NBS un 
valsts ilgtspējā.

Nupat notikušais realitātes šoks ar 
Afganistānas armiju ir vairāk kā pamā-
cošs: vēlmju domāšanas vadīti NATO 
tajā ieguldīja milzīgus naudas, ieroču, 
apmācību, loģistikas, pārapgādes u.c. 
resursus, bet – tā sabruka 11 dienās. 
Kāpēc? Tāpēc, ka tā nebija motivēta 
cīnīties. Apmācītāji to zināja, brīdinā-
ja, bet politiķi negribēja to dzirdēt. Tas 
nesaskanēja ar viņu vēlmju domāšanu.

Napoleons reiz sacīja: „karā mo-
rālie spēki pret fiziskajiem attiecas kā 
trīs pret viens.“8 No tā mums vajadzē-
tu secināt, ka līdzās piem., prettanku, 
pretgaisa un inženieru spējām NBS 
vajadzētu attīstīt motīvspēju. Afganis-
tānas pieredzes brīdinātiem, nevaja-
dzētu pieņemt augstu motivētību cīnī-
ties kā pašsaprotamu. Īpaši hibrīdkara 
apstākļos, kad pret mums tiek vērstas 
masīvas informatīvā kara kampaņas, 
kā tas bija pirms dažiem gadiem.

Ne velti Latvijas armijā bija plkv.-
lt. Ādolfa Kontrovska (1897-1942) va-
dītā Audzināšanas daļa. Par to izcilais 
latviešu vēsturnieks Edgars Ander-
sons (1920-1989) raksta, ka tai: „...
bija ļoti lieli nopelni Latvijas armijas 
izveidošanā par nacionāli stipru un 
morāliski augstvērtīgu spēku. Audzi-
nāšanas daļa pasvītroja augsti izkoptu 
nacionālo apziņu, tēvzemes mīlestību, 
paļāvību vadībai, apzinīgu disciplīnu, 
cīņas garu un reliģijas nozīmi. Ļoti 
pasvītroja biedriskuma un tradīciju 
nozīmi.“9

Savā militārpatriotiskajā domāša-
nā parasti vadāmies no pieņēmuma: 
kāda sabiedrība, valsts, tāda arī tās 
armija. Bet, lūk, ko savulaik sacīja Ar-
mijas štāba priekšnieks Hugo Rozenš-
teins (1892-1941): Armija ir valstiskās 
audzināšanas skola.10

Un ģenerālis Pēteris Radziņš 
(1880-1930), Neatkarības kara stratē-
ģis: Latvijas valsts īstā cēlāja ir Lat-
vijas armija.11

Tas nozīmē, ka mums kā NBS un 
ZS ir jāuzņemas iniciatīva savā valstī 
un sabiedrībā ienest, atjaunot un vei-
cināt mūsu nācijas varoņgaru, tās mi-
litārpatriotisko ētosu. Tas jau mums ir, 
bet bieži tikai individuāla vai grupu 
entuziasma līmenī. Militārpatriotismu 
vajag padarīt par NBS un valsts mērķ-

Esam posms. Nākamais.
Turpinājums no 1. lpp.
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tiecīgu un ilglaicīgu politiku.
Kādēļ par visu šo runāt baznīcā? 

1933. gada žurnālā Kadets virsleit-
nants Alfrēds Gredzens12 rakstīja: 
„Kristus personā ir .. radniecība ar 
kara morāli un karavīru likteni. Viņa 
dzīve ir pilna cīņas aktivitātes… Tas 
ir pietiekoši, lai apgalvotu, ka kristīgā 
mācība .. no kristīgiem prasa kareivis-
ku izturēšanos.. Lai sasniegtu Kristus 
miera valsti, vajadzīgi cīnītāji, nepie-
ciešama ir cīņa.“13

Rietumeiropas militārpatriotiskajā 
ētosā, cīņas garā Kristus tiek skatīts 
kā pašaizliedzīga varoņa prototips un 
motīvs. Daudzās mūsu dzimtenes baz-
nīcās sienas rotā plāksnes ar Pirmajā 
pasaules un Neatkarības karā kritušo 
draudzes dēlu vārdiem ar Kristus sa-
cīto: „Nav lielākas mīlestības par to, 
ja kāds savu dzīvību atdod par saviem 
draugiem.“ (Jņ 15:13).

M. Luters, runājot par Kristus 
krusta upuri un Viņa augšāmcelšanos 
vēsta, ka pēc tās „Viņš ir nokāpis ellē 
un ņēmis karogu – kā varonis, kas iz-
cīnījis uzvaru, – ar to atgrūdis vaļā 
vārtus un sacēlis nemieru velnu vidū, 
tā ka cits izkritis pa logu, cits pa dur-
vīm.“14

Ne velti uz plkv. O. Kalpaka pie-
minekļa Rīgā esam likuši dzejnieka 
Andreja Eglīša vārdus, kas norāda uz 
karavadoņa pašaizliedzību: „Ko tev 
vēl vairāk, tēvzeme, par sirdi varu 
dot?“ Zināms, ka pulkvedim mīļākie 

vārdi no Jaunās Derības bija Jēzus sa-
cītie: Tas visu spēj, kas tic. (Mk 9, 23).

Ko no visa teiktā secināt un kā ceļa 
maizi līdzi paņemt?
1. Leģionāru piemērs rāda, ka mums, 

esot šajā trīskārtējā ģeopolitiskajā 
robežā, ir jābūt aizvien gataviem cī-
nīties.

2. Leģionāri to darīja, aizstāvot mūsu 
tautas pamatvērtības, tās pašas, ku-
ras šodien aizstāvam mēs – NBS un 
ZS. Šo vērtību kultivēšanai ierosinu: 
a) izveidot līdzīgu institūciju NBS 
kā savulaik Latvijas armijā esošo 
Audzināšanas daļu; b) ieviest mili-
tārpatriotiskā ētosa kursu NBS un 
ZS, sākot jau no pamatapmācības; 
c) sadarbībā ar Kultūras ministriju, 
apkopot un izdot mūsu militāro cīņu 
varoņu un uzvaru stāstus.

3. Karavīra morāle ir svarīgākais, kaut 
arī, protams, ne vienīgais faktors 
cīņā.

No Kristus kā cīnītāja un nāves, 
grēka un ļaunuma uzvarētāja, mēs aiz-
vien varam smelties spēku arī savām 
cīņām.

G. Kalme,
Studentu kājnieku bataljona kapelāns

8.09.2021.
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par to nākamo problēmu. Biju uztrau-
cies, skaidri atceros, ka kaut kur no-
kļūdījos. Likās, ka arī studenti nevarē-
ja līdzi izsekot. Mana pirmā patstāvīgā 
lekcija bija jānoraksta zaudējumos.

* * *
1957. gads bija bagāts mūsu perso-

nīgā dzīvē. 21. augustā piedzima meita 
Baiba.

* * *
Lai gan darbs pie Tooth bija inte-

resants, tas nebija tāds, kādu vēlējos 
visu mūžu strādāt. Arī avansēšanās ie-
spējas bija minimālas. Joprojām mana 
vēlēšanās bija strādāt universitātē. Ma-
ģistra grāds būtu palīdzējis.

Tā kā universitāte bija tikai viena 
bloka attālumā no manas darbavie-
tas, tad pusdienu laikā vairākas reizes 
aizgāju parunāties ar Dr. Jāni Muiž-
nieku, kura birojs toreiz bija Ķīmi-
jas ēkā. Vienu reizi tur nejauši satiku 
Raimondu Braiantu, kurš 1957. gada 
graduācijā bija ieguvis M.E. grādu par 
tēzi: A Study of the Transonic Gas Dy-
namics Analogy. Braianta maģistra 
darba supervizors bija Dr. Muižnieks.

Sākām ar Braiantu runāt par ma-
ģistra studijām. Viņš man ieteica 
turpināt gāzes analoģijas tematu, iz-
mantojot jau gatavo analoģijas tanku 
Ķīmijas ēkā un piedāvājās uzņemties 
supervizora pienākumus. Man gan 
vairāk būtu paticis kāds praktiskāks 
temats, bet gāzes analoģijai jau bija 
gatava eksperimentālā iekārta.

1960. gada marta vai aprīļa mēnesī 
piereģistrējos maģistra darbam Gāzes 
dinamikas analoģijā.

Tā kā turpināju strādāt brūzī, tad 
maģistra darbam brīvi bija tikai va-
kari. Nebūdams universitātē nodar-
bināts, nepilna laika lektora darbs 
tēlotajā ģeometrijā nebija pietiekams, 
viens pats vakaros nevarēju strādāt. 
Universitāte nozīmēja vienu tehnisko 
darbinieku, kas mani vienu vai divus 
vakarus nedēļā uzraudzītu. Iepazinos 
ar uzlabotā analoģijas tanka lietošanas 
un eksperimentēšanas tehniku. Tomēr 
ātri uz priekšu netiku. Bija arī jāpado-
mā par oriģināliem pētījumiem.

Ap to laiku manam tēzes supervi-
zoram Braiantam bija pienācis uni-
versitātes sabata (septītais) gads, kura 
daļu viņš izmantoja studijām Royal 
College of Advanced Technology, Sal-
fordā, Anglijā. Sabata gadu piešķīra 
tikai vecākiem lektoriem un profeso-

riem. Mūsu sazināšanās varēja notikt 
tikai rakstiski, kas neizbēgami, iespai-
doja mana darba progresu.

Lai varētu atlicināt vairāk laiku 
maģistra darbam, man ieteica apsvērt 
iespēju pāriet strādāt pie universitā-
tes par Teaching Fellow. Atalgojums, 
protams, būtu mazāks. Nospriedām, 
ka varēsim izdzīvot. Uzteicu darbu pie 
Tooth un no 1960. gada jūnija sākuma 
līdz 1963. gada 31. janvārim biju Tea-
ching Fellow. Šī posteņa tiešais nosau-
kums ir grūti pārtulkojams latviski. 
Posteņa raksturojums varētu būt: Ma-
ģistratūras vai doktorantūras students 
un universitātes mācību spēku jau-
nākais asistents. Es izvēlējos Fellow 
vārdu atvietot ar Asistentu un posteni 
nosaukt par Mācību Asistentu.

* * *
Ģimenes dzīvē bija atkal pārmai-

ņas – 1960. gada 12. maijā piedzima 
meita Rita.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

* 1 colla (inch) ir aptuveni 2,5 cm
1 pēda (foot) = 12 collas ir aptuveni 
30 cm

Turpmāk vēl

Jaundienvidvelsas Universitāte (7)
Turpinājums no 11. lpp.
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✝
VELTA ŠVOLMANIS

Dzimusi 1927. g. 23. februārī Rīgā, Latvijā.
Mirusi 2021. g. 28. augustā Melburnā, Austrālijā.

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīji;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Siltās atmiņās vienmēr paturēsim savu Mammu un Omu, 
Andris, Bite, Kalvis un Kaspars.

☉  Vad. Pēteris Aivars
Dzimis 1948. g. 11. janvāri, Pegnitz Laufa, Vācijā. Miris 2021. g. 21. jūlijā, Ņudžersijā, ASV.

Vad. Pēteris Aivars 1955. gadā ie-
stājās Latviešu skautu kustībā Jelgavas 
(75.) skautu vienības mazskautu pulci-
ņā Kalamazū, Mičiganas pavalstī.

Tur viņš turpināja darboties skautu 
pulciņā un roveru dzimtā. 1967. gada 
augustā deva roveru solījumu. 
1969. gada jūlijā beidza roveru vadī-
tāju sagatavošanas kursus un 1970. g. 
22. augustā deva vadītāju solījumu. 
Solījumu pieņēma tā laika Latviešu 
skautu priekšnieks vad. Fricis Sīpols.

1979. gada jūlijā vad. P. Aivars sa-
laulājās ar gaidu vadītāju Noru Zālīti un 

pārcēlās uz dzīvi Ņūdzersijā. Tur viņš 
pievienojas Rīgas (90.) skautu vienībai, 
strādāja ar roveru dzimtu un tika ievēlēts 
par Rīgas (90.) skautu vienības priekš-
nieku no 1982. gada līdz 1992. gadam, 
un atkal no 2000. gada līdz 2005. gadam.

Kopš 2007. gada katru decembri 
vad. P. Aivars piedalījās projektā Miers 
virs zemes, organizējot Betlēmes gais-
mas saņemšana no JFK lidostas Ņujor-
kā un tās tālāko izplatīšanu latviešu un 
amerikāņu skautu vienībās.

Būdams roveru virsaitis no 
1981. līdz 2001. gadam, kopā ar lielgaidu 
vadītājām katrus divus gadus organizēja 
un vadīja roveru un lielgaidu nometnes 
ASV un Kanādā. Ziemā rīkoja roveru 
un lielgaidu slēpošanas izbraukumus.

Vad. P. Aivars tika ievēlēts vairākos 
Latviešu skautu kustības augstākajos 
amatos: ASV skautu jendas priekšnieks 
no 1995. līdz 1997. gadam; Latvie-
šu skautu priekšnieks no 2005. līdz 
2014. gadam. Kopš 2014. gada darbojās 
ģen. Kārļa Goppera fonda valdē.

Par ilggadīgo darbību Latviešu 
skautu kustībā tiek apbalvots ar Baltas 
lilijas ordeni 1983. gadā un Latviešu 
skautu kustības augstāko apbalvojumu 
Pelēko vilku ordeni 1993. gadā.

Atvadu ugunskurs notika 2021. g. 
21. augustā amerikāņu skautu īpa-
šumā Camp Winnebago, Rockaway, 
Ņūdžersijā; šai vietā notika latviešu 
skautu un gaidu 11. Lielā nometne 
Mantojums 2014. gadā. Šajā nometnes 
vietā vad. P. Aivars kā brīvprātīgais 
darbinieks ziedoja ik nedēļu sava lai-
ka, uzkopjot vietu nākamajiem nomet-

ņotājiem.
Atvadu ugunskura norisi vadīja 

vad. Mārtiņš Zālīte. Tas iesākas ar svēt-
brīdi, ko vadīja Ņujorkas ev. luterāņu 
draudzes mācītājs Juris Saivars. Atvadu 
vārdus no Latviešu skautu priekšnieka 
vad. Arņa Vējiņa Austrālijā nolasīja biju-
šais Latviešu skautu priekšnieks vad. Jā-
nis Šķinķis. Atvadu vārdus no ASV 
skautu jendas priekšnieka vad. Ulža Sī-
pola un no Goppera fonda valdes nolasī-
ja vad. Reinis Sīpols. No Latviešu gaidu 
kustības atvadījās vad. Kristīna Putene.

Latvijas Skautu un gaidu centrālās 
organizācijas atvadas no vad. Agnijas 
Jansones nolasīja vad. Inta Šķinķe. At-
vadu vārdus no Kanādas skautu jendas 
nolasīja vad. Andris Lediņš.

Bija atvadu vārdi no Ņujorkas drau-
dzes Ziemeļu novada, Lauku īpašuma 
komitejas, korporācijas Lettonia, drau-
giem un vad. Petera Aivara trim brā-
ļiem. Daudzi, kas gribēja atvadīties no 
vad. P. Aivara bija kavēti ierasties dēļ 
pandēmijas ceļojuma ierobežojumiem.

Rīgas (90.) skautu vienības priekš-
nieks vad. Jānis Bungs un Zilā kalna (4.) 
gaidu vienības priekšniece vad. Laila 
Liepiņš-Southard atvadījās no ilggadī-
gā Ņujorkas vienības vadītāja. Vadītāju 
goda sardze stāvēja pie melnu lentu ap-
sietiem vienību karogiem.

Pēdējie atvadu vārdu vēl no meitas 
Ilzes un dēla Pētera Gustava un sievas 
Noras, tad visi vienojās tradicionālā 
atvadu dziesmā: 

Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles…
Vad. Jānis Šķinķis

Laikrakstam „Latvietis“

Vad. Pēteris Aivars.
11.01.1948. – 21.07.2021.

„Saknes Latvijā, atvase – Austrālijā“ – ir KD devīze, bet tas, kā tas piepildīsies, 
būs vislabāk saprotams, piemēram, laikmetīgās dejas izpildījumā.
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Brauna (Rainis) dziesmu cikla Dauga-
va. Kā parasti Veseris nodziedāju trešo 
daļu kopā ar Adelaides vīru kori, kā arī 
Sandra Birze – klavieres, Dāvids Zem-
degs – basģitāra, Andris Eimanis – 
mandolīna, Roberts Birze – īru bazu-
ki, Kalvis Jaunalksnis – tamburīns.

Pēdējais no sarīkojumiem, ku-
ros Veseris piedalījies Adelaidē, bija 
2021. gada 13. martā – Lielā Junda – 
DV 75 gadu dibināšanas svinības; 8 
balsis, divas dziesmas: Aiz tiem augs-
tiem kalniem un Vārna kliedza, vārna 
brēca, kuras aranžējis Edgars Linde, un 
tieši Veserim šim koncertam pārveidoja 
tās klavierēm un čellam (Klavieres – 
Sandra Birze, čella – Jānis Laurs.)

Komponistes Lauras 
Jēkabsones** vēlējums vīru 
korim „Veseris“ jubilejā

Balss ir skaistākais mūzikas ins-
truments, bet vēl jo skaistāks tas top, 
kad cilvēks dzied no visas sirds. Tieši 
tāpēc es jūtu ļoti lielu cieņu un apbrī-
nu, skatoties un klausoties vīru kori 
„Veseris“, jo kad viņi dzied, tad patie-
šām no visas sirds un dvēseles!

Daudz laimes jubilejā un par spīti 
visam, lai šis laiks mums māca iztu-
rību, trenē pacietību un galu galā at-
gādina, cik ļoti īpaši ir tie brīži, kad 
varam sanākt kopā un muzicēt!

Lai skan!
Pievienojos komponistes vēlēju-

mam – lai šis laiks māca gan mums, 
gan jums – koristiem izturību, trenē 

un norūda mūsu pacietību, kā arī atgā-
dina mācēt novērtēt to, cik brīnišķīgi 
ir tie brīži, kad var pulcēties un kopā 
dziedāt. 

Seši kora pastāvēšanas gadi pa-
gājuši ar darbu un dziesmu. Sveicu 
koristus un tā vadītājus – Sandru un 
Robertu Birzes kora Veseris pusduča 
dzimšanas dienā! Uz tikšanos nāka-
majos Vesera koncertos.

Uz veserību!
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“ 

* Angliski – zibakcija
** Laura Jēkabsone korim veltījusi savu 
kompozīciju „Es bij’ puika, man bij’ 
vara“ (tautas dziesmas vārdi), kuru ko-
rim ļoti patīk izpildīt, jo komponiste izci-
li sadzirdējusi katra korista personību.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 16. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 16. sept., plkst. 10.30, 
ALB namā Kino rīts. Pēc tam pa-
sniegsim siltas pusdienas, lūdzam pie-

teikties LAIMAS birojā līdz 14. sept. 
Dalības maksa LAIMAS klientiem $5, 
pārējiem $10.
Sestdien, 18. sept., plkst. 14.00 DV 
namā DV Adelaides nodaļas pilnsapul-
ce, pie katra klātesošo biedru skaita.
Trešdien, 22. sept., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama uz LAIMAS 
pusdienas Lunch at Barossa. Redzēsim 
kā top viņu izstrādājumi, kurus varēs 
pirkt līdzņemšanai. Ieinteresētajiem 

būs iespēja izbaudīt šokolādes ražoju-
mus kopā ar piemērotiem vīniem vai 
bezalkoholiskiem dzērieniem, cena 
$15. Pusdienu cena, sākot ar $20. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 16. sept. 
Maksa par autobusu $3 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 23. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1941. Angļu lidmašīnas pirmo reizi 
gāja kaujā krievu frontē.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ints Puķītis.
1951. komponists Mārtiņš Brauns.
1991. Dienvidkoreja, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Māršala Salas, Mikronēzija 
un Ziemeļkoreja pievienojās Apvieno-
to Nāciju Organizācijai.

18. septembris
Liesma, Elita, Alita
1921. sāk darbu Herdera Institūts, vācu 
privātā augstskola Rīgā.
1976. Latvijas hokejists Mihails Bog-
danovs.
1981. basketbolists Kristaps Valters.

19. septembris
Verners, Muntis
1927. komponists Edmunds Goldš-
teins.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1601. Polijas karaļa Sigismunda III 
Vāsa 14 000 vīru lielais karaspēks 
pārceļas pāri Daugavai un dodas palī-
gā Rīgai, taču naktī no 25 uz 26.sept. 
zviedri no kaujas izvairās un pārtrauc 

aplenkt pilsētu.
1937. rakstniece, latviešu radio darbi-
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseido-
nīms Elvīra Blūma).
1938. inženieris, politiķis, sabiedrisks 
darbinieks Guntis Bērziņš.
1971. uzņēmējs, sabiedrisks darbi-
nieks Andris Bērziņš.

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss 
1881. aktieris, dziedātājs Rūdolfs Bēr-
ziņš.
1941. aktieris Aivars Bogdanovičs.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Ba-
lodis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Kalvis Jaunalksnis.
1976. Latvijas garo distanču skrējēja 
Jeļena Prokopčuka.
1979. latviešu operdziedātāja, soprāns 
Maija Kovaļevska.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica
Baltu vienības diena
1236. sākās kauja, kas vēsturē pazīs-
tama kā Saules kauja. Zobenbrāļu 
lielākais spēks – smagi bruņotā vācu 
kavalērija – bija bezspēcīga purvainajā 
apvidū. Tos karotājus, kuriem izdevās 
aizmukt, ceļā uz Rīgu sagaidīja zem-

gaļu zobeni. Zobenbrāļu ordeņa mestrs 
Folkvins bija sapulcinājis no 2000 līdz 
3000 kareivju karaspēku, kuru veidoja 
krustneši, ordeņa brāļi, krievi karavī-
ri, pakļautie lībieši, latgaļi un igauņi, 
kuri bija spiesti piedalīties vācu kara-
gājienos. Savākuši bagātīgu laupījumu 
Dienvidzemgalē un Lietuvā, karotāji 
devās atceļā. Nakti viņi pārlaida kādā 
no Saules novada purva salām, bet 
22. septembra rītā atklājās, ka tos ie-
lenkuši lietuvieši... un kauja sākās.
1841. dzejnieks Andrejs Pumpurs.
1856. dzejnieks, žurnālists Pēteris 
Blaus.
1921. Latviju, Lietuvu un Igauniju uz-
ņem Tautu savienībā.
1951. aktrise Regīna Razuma.
1957. sabiedrisks darbinieks, laikrak-
sta Latvietis korespondents Latvijā 
Uldis Brūns.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1961. latviešu uzņēmējs un politiķis, 
LR īpašu uzdevumu ministrs elek-
troniskās pārvaldes lietās (2004.g. 
2.dec. – 2006.g. 8.apr.), LR finanšu mi-
nistrs (2014.g. 5.nov. – 2016.g. 11.febr., 
no 2019.g. 23.janv.), LR labklājības 
ministrs (2016.g. 11.febr. – 2019.g. 
23.janv.) Jānis Reirs.  ■

„Veseris“ – pusducis!
Turpinājums no 10. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. septembrī.
€1 = 1,61140 AUD
€1 = 0,85260 GBP

€1 = 1,66250 NZD
€1 = 1,18140 USD

šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Piektdien, 24. sept., plkst. 18.00 Tāla-
vas kafejnīcā šī mēneša Laimīgā stun-
da. Baudīsim  mūsu šī gadalaika tradi-
cionālās vakariņas, gaļas vai dārzeņu 
pīrāgs zirņu zupā! Jāpiesakās līdz 20. 
sept., zvanot vai nosūtot īsziņu Rudītei 
0411068486. Dalības maksa $10, ie-
skaita vakariņas. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām, Lūdzam neaiz-
mirst maskas! Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 25. sept., plkst.11.00, ALB 
namā Pavārmākas kursi Ulla Gicašvili 
demonstrēs zviedru Kalsoppa recepti 
(cūkgaļa ar skābiem kāpostiem). Da-
lības maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10. Pieteikties līdz 23. sept.
Svētdiena, 26. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvo-
jam cerībās uz jauniem un ne tik jau-
niem spēlētajiem.
Svētdien, 26. sept., plkst. 14.00 ALB 
namā Universitātes gada svētki. Kor-
porācijas kopa Adelaidē ielūdz visus 
piedalīties Latvijas Universitātes di-
bināšanas (1919.) atceres aktā. Akadē-
misko runu teiks Talavijas filistrs Dr. 
Aldis Putniņš PhD. Referāta nosau-
kums „Latviešu skatuves mākslinieki 
pirmskara Austrālijā“. Visi laipni ai-
cināti! Ieeja pret ziedojumiem. Sekos 
atspirdzinājumi un uzkodas.
Trešdien, 29. sept., plkst. 12.00 ALB 
namā Ugunsdrošības kurss, kur And-
ris Bilkens pastāstīs par drošību un 
parādīs kā rīkoties ar ugunsdzēšama-
jiem aparātiem. Pēc tam pasniegsim 
siltas pusdienas, tāpēc jāpiesakās līdz 
28. sept. LAIMAS birojā.
Ceturtdien, 30. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10. 
Sestdien, 2. okt., no plkst. 13.00 DV 
namā Vanadžu ēdienu tirdziņš; pie-
teikties līdz 21. sept., zvanot Ilzei – 
0421 282 262 vai Ilgai – 0402 434 384.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 19. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums 17. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.
Svētdien, 3. okt., plkst. 11.00 Pateicī-
bas dievkalpojums ar dievgaldu. Tie-
ši 50 gadus atpakaļ, 3. oktobrī, mūsu 
dievnams tika iesvētīts un pirmais 
dievkalpojums tajā noturēts. Lai atzī-
mētu to notikumu, mūsu dievnamā būs 
kuplināts Pateicības dievkalpojums. 
Visi laipni aicināti piedalīties. Drau-
dzes dāmu komitejas rīkotais kafijas 
galds būs tūlīt pēc Pateicības dievkal-
pojuma, baznīcas zālē. Visi laipni aici-
nāti piedalīties. Tie, kuri domā piedalī-
ties kafijas galdā, ir aicināti pieteikties 

draudzes priekšniekam, līdz 25. sept., 
zvanot 0149 846 401.

Brisbanē
Sestdien, 18. sept., plkst. 9.00-12.00 
Latviešu namā  Daba mūsu nākotnei. 
Dalība un BBQ par brīvu. Sanāksim 
kopā svaigā gaisā, lai apkoptu un 
stādītu skaistus augus Latviešu nama 
pagalmā un pie piemiņas akmens. 
Lūdzu, ņemiet līdzi cepures un saules 
aizsargkrēmu, kā arī darba rīkus un 
piemērotus apavus dārza darbiem. 
Pieteikties līdz 11.sept.: https://
www.eventbr ite .com.au/e/plant-
the-future-daba-musu-nakotnei-
tickets-164218512993
Sestdien, 18. sept., plkst. 12.00 Rum-
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 11. sept., plkst. 13.00 Nā-
caretes baznīcā dievkalpojums. Iespē-
jams, ka būs ar dievgaldu. Ja neiejauk-
sies Covid, būs mācītājs un Dievgalds.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Piektdien, 17. sept., plkst. 20.00 The 
Ian Potter Southbank Centre vijol-
nieces Sofijas Kirsanovas un Syzygy 
Ensemble koncerts. Programmā kom-
ponistes Lindas Leimanes The Archi-
tectonics of A Crystal Soul pasaules 
pirmatskaņojums.
Sestdien, 18. sept., paredzētās DV 
pilnsapulces PĀRCELTAS uz sest-
dienu, 13. novembri; plkst.10.00 Vana-
džu un plkst.11.00 Daugavas vanagu.
Svētdien, 19. sept., plkst. 11.00 novu-
sa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 24. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 2. okt., plkst 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 2. okt., plkst. 14.00 Latvijas 
Universitātes atceres svētki Latviešu 
namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Trešdien, 22. sept., plkst. 13.00 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV klu-
bā.
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sarīkojumi Sidnejas DV namā atcel-
ti uz nenoteiktu laiku.
Latviešu  namā  vismaz  līdz  sept. 
beigām veikals,  birojs  un kafejnīca 
slēgti.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.
au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedris-
kajām regulām. Lūgums sazināties ar 
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Zviedrijā
Ceturtdien, 16. sept., plkst. 15.00 
Norrmalmstorg, tikšanās pie Frihe-
tens källa Baltijas valstu neatkarības 
atjaunošanas 30. gadadiena. Piedalās 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Zvied-
rijas Parlamentu vadītāji. Mūzika Tree 
Stones kvartets (EST, LV, LT). Aicinā-
jums ņemt līdzi Igaunijas / Latvijas / 
Lietuvas / Zviedrijas karogus!
Ceturtdien, 16. sept., plkst. 17.30-
18.10 (ieeja no plkst.16.30) un 22.00-
22.40 (ieeja no 19:00) koncerts Igauņu 
māja, džeza klubs Scala, Wallinga-
tan 34 . Ieeja 150 SEK, tikai iepriekš-
pārdošanā: info@sverigeesterna.se 
Tālrunis: 072-5190480.

Latvijā
Sestdien, 18. sept., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē jauno koncertsezonu aizsāks di-
riģenta Normunda Šnē vadītais kame-
rorķestris Sinfonietta Rīga.
Sestdien, 18. sept., plkst. 19.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars ar 
krāšņu koncertprogrammu sava galve-
nā diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā 
Liepājas Simfoniskais orķestris atklās 
jauno koncertsezonu. Koncerta īpašā 
viešņa būs izcilā latviešu vijolniece 
Paula Šūmane.
Līdz  24.  sept. (darba dienās plkst. 
10.00-18.00 un brīvdienās plkst. 11.00-
17.00), atjaunotā Rīgas Latviešu bied-
rības Vizuālās mākslas komisija aicina 
visus mākslas cienītājus RLB Baltajā 
zālē apmeklēt Rīgas Latviešu biedrī-
bas mākslinieku jaunāko darbu izstā-
di KOPĀ. Izstādē apskatāmi šī gada 
lielo jubilāru Vijas Dzintares, Jura 
Ģērmaņa un Jāņa Streiča darbi.  Izstā-
dē piedalās arī Jāņa Strupuļa, Anitas 
Jansones-Zirnītes, Laines Kainaizes, 
Guntas Brakovskas un Kaspara Bērzi-
ņa darbi. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


