
Pasaules brīvo latviešuDZIESMU DIENU AVĪZE
Piemini Latviju...

Rīcības komitejas izdevums Minstere 1984. gada vasarā

Dziesmu dienas Minsterē ir klāt!

Mēs rīkotāji esam pacilāti un pateicī-
gi, par to, ka tik daudz latvieši no tālām

un tuvām trimdas zemēm ir sabraukuši

Minsterg. Mēs zinām, ka tālie ceļi ir

prasījuši lielus materiālus izdevumus.

Mēs arī zinām, ka mazā Minsteres pilsē-
ta nevar piedāvāt tādas ērtības, kādas

var dot lielās pasaules pilsētas. Viss tas

uzlicis rīkotājiem pienākumu nesagādāt

vilšanos šiem tālā ceļa mērotājiem.

Šīs Pasaules brīvo latviešu dziesmu

dienasMinsterē tāpat kā Gotlandē

cer radīt latvisku kopības sajūtu un

sniegt krāšņus sarīkojumus īstajā tautas

svētku nozīmē.

Šajā mazajā pilsētiņā mēs būsim

spiesti pavadīt veselu nedēļu ciešā lat-

viskā kopībā. Vai nu sarīkojumu zālēs,

vai
„

Jautrā odā", vai kopīgi dziedot va-

karos, mēs visur sastapsim vecos drau-

gus un iegūsim jaunus draugus. Lai šī

nedēļa mums palīdz kaut uz brīdi aiz-

mirst trimdas ikdienu!

Rīcības komiteja ir plānojusi šos sarī-

kojumus tautas svētku garā. Un, ņemot
vērā, ka Minstere ir mūsu „jauno" pil-

sēta, mēs šoreiz diriģentu un izpildītāju

lomas, galvenokārt, esam uzticējuši

mūsu jaunajai paaudzei. To mēs esam

darījuši apzināti un ar prieku. Esam vē-

lējušies parādīt šo Minsteres svētku jēgu
mēs neesam ne veci, ne paguruši

mums ir jaunā paaudze un tautasdzies-

mas vārdi „Tēvu tēvi laipu meta, / Bēr-

nu bērni izlaipoja" ir dzīves īstenība

vēl pēc trimdā pavadītiem 40 gadiem.

Šajā svētku programmā arī esam vēlē-

jušies izvairīties no visa, kas mūs trim-

das ikdienā var novest pie dom-

starpībām. Mēs gribam Dziesmu dienas

Minsterē sajust kā trimdas «Ziemsvētku

vakaru latviskajā ģimenē". Atliksim

problēmas, kas mūs šķir un to atrisinā-

šanu, kamēr aizbrauksim katrs savās

trimdas mājās.
Novēlu Jums visiem skaistu svētku

nedēļu!
Jānis Muchks

Rīcības komitejas priekšsēdis

Dziesmu dienu plakāts

Dziesmu dienas Minsterē

Pasaules brīvo latviešu Dziesmu die-

nas Gotlandē 1979. gada bija domātas

kā vienreizējas - neatkārtojamas. Or-

ganizātori bija grupa ideālisti ar pašini-

ciatīvu, kuri reālizēja latviešu svētkus

Baltijas jūras krastā, tikai 15O 000 soļus
no dzimtenes, no tēvutēvu zemes. Got-

landē bija Latvijas vasaras Jāņu nedēļas
atmosfaira ar fiziski izjūtamu Latvijas
tuvumu. Tā tas bija Gotlandē, un, lai-

kam, citur un citā laikā tas tādā intensi-

vitātē vairs nebūs iespējams. Sajūsma
bija liela atbraucējos, kuri to sev līdzi

aiznesa uz visām pasaules pusēm, līdz

pēdējam stūrītim. Pagāja mēnešiun ga-

di, bet sajūsma gotlandiešos nerimās,
bet gāja plašumā, pārņēma nebraucēju
tūkstošus, un dzima doma par to atkār-

tošanu. Arī PBLA savā 1980. gadasēdē

„Straumēnos" lēma, ka tas būtu jādara.
Gotlandes dziesmu dienu rīkotāji tur-

pretīm bija pārliecināti, ka atkārtojums
nedotu to pašu pārdzīvojumu kā 1979.

gada Jāņu nedēļas svētkos. Ari uz skais-

to vasaras laiku, kuru Dieviņš deva Got-

landes svētkiem, nevarēja otrreiz cerēt,
un pamatoti, jo šogad Gotlandē no 19.

līdz 24. jūnijam dienās temperatūra

svārstījās ap 15 grādiem, bet naktīs krita

pat līdz tikai 4 grādiem. Katrā ziņā šo-

gad Gotlandē mēs nebūtu jūsmojuši
nedz par dabu, nedz skaisto laiku, un

beigu konsekvencē arī ne par pašiem
svētkiem un aizmirstu pat 15O 000 soļu
simbolikas nozīmi. Šos argumentus sa-

prata. Sākās pārdomu laiks, kur un kā

varētu rast citu svētku atrisinājumu

ar nacionālu pacilājumu, simbolisku

nozīmi un draudzīgu kopību.

Ilgāku laikupārcilāja domuīrēt divus

lielus kuģus un
„
noenkuroties" tuvu

Latvijas ūdeņiem. Šo ieceri tagad grib
realizēt mūsu jaunie sadarbībā ar igau-

ņiem un lietuviešiem 1985. gadā. Dzies-

mu dienas, dažādu technisku iemeslu

dēļ, šādā veidā nevarēja izkārtot šis

projekts bija jāatmet.

1982. gada pavasarī PBLA sēdē To-

ronto nolēma šos svētkus rīkot Minste-

rē. Kādēļ Minsterē tas patiesībā
nebūtu nemaz jāpaskaidro.

Vispirms bija jāatbild kā šiem svēt-

kiem piedot jaunu saturu? Nakts

stundā, Eiropas dziesmu svētku laikā

Līdsā, dzima doma „No Dikļiem līdz

Minsterei". Ap šo saukli tika arī veidota

programma lielajiem sarīkojumiem. At-

cerēsimies mūsu „saknes" un rādīsim,

ka neesam ne veci, ne paguruši...
Nākamais jautājums kā izcelt šo

svētku nozīmi? Atrisinājums bija šoreiz

ļaut diriģēt, uzstāties un darbotiesmūsu

jaunajai paaudzei. Bet tūliņ radās

pārpratumi. Vecākā paaudze jutās aiz-

kārta, it kā te būtu tikai jaunatnes svēt-

ki. Tā tas nebija domāts. Svētkos Min-

sterē piedalīsies latvieši bērnudārza ve-

cumā, skolēni, jaunieši, pusmūža cilvē-

ki un sirmgalvji. Svētkos redzēsim

latviešus: auklējamus zīdaiņus un simt-

gadniekus. Cerams, ka šodien šie

pārpratumi ir.novērsti. Mēs bijām, esam

un būsim viena saime!

Minsterē, vienīgās pilna laika latviešu

ģimnāzijas mājvietā, visas pasaules lat-

viešu jauniešu krustcelēs notiks Pasau-

les brīvo latviešu Dziesmu dienas. Tie

būs latviešu svētki Minsterē, Minsterē

'B4 „No Dikļiem līdz Minsterei".

Tāpat kā Gotlandes svētki nebija domā-

ti kā sākums kādai sērijai, arī Minsteres

svētki nav nedz 2. Pasaules brīvo latvie-

šu dziesmu svētki, nedz arī 1. PBLA aiz-

bildniecībā rīkoti svētki. Gādāsim visi

kopēji par to, lai Minsteres svētki,

līdzīgi Gotlandes svētkiem, kļūtu vien-

reizēji vērtība un pārdzīvojums paši

par sevi, un arī nākotnē runāsim tikai

par Gotlandes svētkiem, Minsteres svēt-

kiem...

Šoreiz svētkus inscenēja PBLA, un

1983. gada Jāņu nedēļas PBLA sēdē Ka-

rakasā tā uzņēmās financiālā garanta lo-

mu. Nu viss bija ievadīts pareizās slie-

dēs, atlika praktiskie jautājumi. Izšķiro-
ties par svētkiem Minsterē, «vietējiem"
neviens nejautāja vai tas vispār ir iespē-

jams, un laikam labi, ka tas tā notika,

jo citādi svētki Minsterē varbūt nemaz

nebūtu. Patiesi problēmas bija lielas.

Rīkotājiem bija jāatrisina jautājums:

„Kur dzīvosim, kur būsim kopā? Kā

šajā mazajā pilsētā uzņemt 4000—5000

latviešus?" Ar Minsteres 1800 hoteļu
gultām nepietika. Dažu brīdi rīkotā-

jiem problēma šķita neatrisināma. Bet,

apstaigājot Minsteri no vienas malas

līdz otrai malai, izdevās ne tik vien

atrast, bet ari pierunāt mums izīrēt visas

internātu skolu istabas, tā radās pārgu-

lēšanas iespējas 800 dalībniekiemun ap-

meklētājiem. Bet ar to arī nepietika.
Mēs būtu varējuši dabūtMinsteres poli-

cijas skolas internātus ar guļamvietām
3000 personām, bet problēma būtu biju-

si, ka tad Vācijas politiskai policijai

jāpārbauda katra persona. Tomēr šo

problēmu atrisinājām, savā veidā, jo iz-

devās «pierunāt" Vācijas Sarkano krus-

tu rīkot katastrofas gadījuma manevrus

un savest no visas apkārtnes Minsteres

skolās 1300 gultas. Tātad latvieši

zināmā mērā piedalīsies Vācijas Sar-

kanā krusta manevros, jo guļot gultās
pārbaudīs to lietderību.

Arī finanču laukā šajos svētkos ejam

jaunus ceļus, jo radās jautājums: „Kā

financēt šo svētku izdošanos." Bija

jāmēģina nelaistnauduprom uz Minste-

res vietējiem restorāniem jābūvē pa-

šiem liela telts, kuru nosaucām JAUT-

RAIS ODS Vāczemē. Bija jāatrisina

problēmas, kuras saistītas ar tūkstoš cil-

vēku paēdināšanu. Šis ir pirmais gadī-
jums, kur trimdas svētkos rīcības komi-

teja ķeras pie šādiem pasākumiem. Ce-

rēsim, ka ēdiens un dzērieni visiem gar-

šos, ka jutīsimies pašu mājās labi, un,

ka Dziesmu dienu LATI ripos!
Un rīkotāji? Tā ir maza saujiņa lat-

vieši, 26 personas vairumā gadosjau-

ni, kas grib, lai visi pasaules latvieši par
Minsteri teiktu: „Mazs bija tēva nova-

diņš, bet diženi turējās!" Rezultātu re-

dzēsim pēc nedēļas...

TAUTAS TĒRPI!
Lūdzam visus koristus, tautas deju

dejotājus un visus Dziesmu dienu dalīb-
niekus nēsāt tautas tērpus. It sevišķi
nozīmīgi, ka jūs tautas tērpos ieradīsi-

ties uz ATKLĀŠANAS AKTU UN
KONCERTU, lai no turienes varētu do-

ties uz pulcēšanās vietu gājienam.
Gājienā piedalīsies visi Dziesmu dienu

aktīvie dalībnieki un apmeklētāji, bet
musu tautas tērpi padarīs to greznāku
un iespaidīgāku. Tautas tērps ir latvieša

godatērps! Gājiens pa Minsteres vecpil-
sētu un akts pie Domabūs mūsu politis-
ka manifestācija!

Minsterē

ierodoties!

lerodoties Minsterē ar vilcienu grieža-
ties lūdzu pie mūsu informācijas stenda

Minsteres galvenā dzelzceļa stacijā, visi

pārējie; pie <xSisu (mrormācijas galda
MLĢ. Jajuras jau ir »psüptmMa, hoteļa
zīme, brauciet tieši uz savu hoteli. Ja jūs

esiet rezervējuši gultasvietu skolā, reģis-

trējaties MLĢ pie informācijas galda
skolu daļas. Aktīviem dalībniekiem tur

jāmaksā DM 10,— par palagu un segas

mazgāšanu, bet pārējiem DM 50, par

gultas vietu skolā un DM 10,— par pa-

lagu un segas mazgāšanu. Jajūs esiet re-

zervējuši sev vietu internāta (dormato-

rijā), reģistrējaties MLĢ pie informāci-

jas galda mītņu daļas. lemaksājot DM

210, (izņēmumu gadījumos arī vairāk

vai mazāk) jūs šeit saņemsiet apstiprinā-

jumu, un tikai tad varēsiet doties uz sa-

vu kopmītni (dormatoriju). lespēju ro-

bežās rīkotāji gādās par transportu no

MLĢ uz jūsu skolu vai kopmītni,
atlīdzība par transportu 2 LATI.

Visi sarīkojumi sāksies tieši paredzētā
laikā!

Lūdzam sevišķi ievērot ATKLĀŠANAS AKTU UN KONCERTU otrdien, 31.

jūlijā, pl. 10.30. Nepārzinot satiksmi jūs varētu aizkavēties, tamdēļ lūdzam ieras-

ties jau stundu agrāk. Izstādes un mūsu informācijas stends HalleMünsterlandat-

vērts jau no pl. 9.30, arī atspirdzinājumi būs dabūjami.

PĀRDOMAS TRIMDAS DZEJNIEKU

CĒLIENĀ

Impresija

Minsterē no malu malām kopā

pulcējušies tautieši pieminēt Latvi-

ju, ceļ līdz tēvzemes krastiem dzies-

mu laipu, vij vainagu nākotnes gai-
tai uz saules pusi. Nākotnes Latvijai

savu daļu dod, savu vārdu saka arī

trimdas dzejnieks gan aicinādams,

stiprinādams, mudinādamsikvienu,
kuram strādāt no posta atbrīvotam

laikam ir visu mūžu galvenais uz-

devums, dzīvē lielākais pienākums.
Mūsu tautas liktenis sen vairs nav

saules gaismas bagāta diena, bet

melna nakts pilna biedīgiem drau-

diem, kurā varam noturēties tikai,

ja mums pašiem netrūkst divu mo-

rālisku īpašību: ticības brīvībai, un

kalpošanas pastāvēšanai no sak-

nes līdz virsotnei. Taču tauta atraz-

damās okupācijas jūgā spiesta klu-

sēt, bet oficiālie turienes autori,

tāpat kultūras dzīves funkcionāri

var tikai apliecināt savu bezgalīgo

piemērošanos valdošā režīma inte-

resēm, ku;ās pastāv komūnistu par-

tijas prasība: latviešus pārkrievināt,
iekausēt krievos. Tas mums trimdā

nozīmē: smagajam slogam jārada

dabīgs pretsvars, nacionāls,

atbildīgs darbs ir katram, un jo se-

višķs uzdevums dzejniekiem, rakst-

niekiem, publicistiem, žurnālistiem,

kuru domas, idejas, tēlainība spēj

aizraut, saviļņot, sajūsmināt, un ir

kā dzīva zobena žilbinošs asmens

Latvijas dēļ. Trimdas dzejnieki savā

cēlienā dzied trimdā ne tikai par zilo

sapņu puķi, bet arī par teiksmaino

sidraba lodi, kura skanēdama skrē-

jienā brīnumus dara. Un brīnuma

mums vajaga tāpat kā taisnības,

tiesības un lielas tēvzemes mīlestī-

bas, tikai tad ceļš no Minsteres at-

pakaļ līdz Dikļiem kļūs tautas vē-

sturē atkal viens jauns zelta pilārs.
Alberts Eglītis

Cienījamie Pasaules brīvo latviešu

dziesmu dienu dalībnieki!

LEGATION OF LATVIA

WASHINGTON, D.C.

Dziesmu svētki ir vienano skaistākām

un nozīmīgākām latviešu tradicijām.

Jau vairāk nekā 110 gadu latvieši ar

tiem ir apliecinājuši savas ciešās saites ar

senču radītām vērtībām dzejas un mūzi-

kas laukā un šo vērtību pūru jo raženi

bagātinājuši.

Dziesmu svētkos trimdāarī citu kultū-

ras novadu darbinieki ceļ priekšā savus

sasniegumus. Līdztekus šai kultūras nozī-

mei, dziesmu svētkiem ir arī svarīga

nacionālpotītiska loma.

Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas

Minsterē šai ziņā ieņem izcilu vietu. Tās ir

visu trimdas latviešu kopējs pasākums.

Tās ir liecība, ka šodien, 40 gadu pēc

lielās izkliedes sākuma, latvieši rietumos

ir dzīva, vitāla kopība, kas spēj nevien sa

glabāt un tālāk veidot savas kultūras

vērtības, bet arī apzinās savu sūtību

okupētajā dzimtenē mītošo brāļu, kā ar

savā vārdā prasīt Latvijai brīvību.

Sūtu jums visiem dziesmu dienu

rīkotājiem, izpildītājiem un klausītā

jiem vislabākos sveicienus un novēlu

jūsu svētkiem jo raženu izdošanos.

Lai Minsteres svētku dienu dziesmu

skaņas atbalsojas pāri jūrām un oke

aniem, lai tās sasniedz un stiDrina mūsu

tautu dzimtenē! A. Dinbergs

Nerimsim daudzināt Latvijas vārdu!

Vācijas latviešiem tika uzticēta Pa-

saules brīvo latviešu dziesmu dienusarī-

košana. Pienākums, kas pagodina, bet

pie reizes uzliek milzu darbu un lielu at-

bildību. Es esmu pārliecināts, ka rīcības

komiteja un tās darbinieki J. Muchka

vadībā būs iecerēto īstenojuši un no vi-

siem kontinentiem sabraukušie svētku

dalībniekiun viesi varēs pacilāti klausī-

ties latviešu dziesmā, mūzikā, redzēt lat-

viešu gleznotāju veikumus, teātra izrā-

des un tautisko deju uzvedumus un iz-

just lielo atkalredzēšanās prieku. Lai

svētku sajūsma mums dod no jauna

dziļu ticību, ka esam vienota kultūras

tauta un gribam siet tūksītoš saites ar

mūsu izkliedēto tautu pasaulē un dzim-

tenē. Pateicība pienākas visiem Dzies-

mu dienu rīkotājiem un dalībniekiem,

kā koristiem, tautisko deju dejotājiem,

aktieriem, māksliniekiem, ik vienam

programmas izpildītājam» bez kuru

upuriem un darba nebūtu iespējams šos

svētkus sarīkot.

Tā nav nejaušība, ka par Dziesmu

dienu vietu ir izraudzīta Minsteres pilsē-
ta. Šai pilsētā jau vairāk kā 25 gadus ir

Minsteres latviešu ģimnāzija ar plašu

bibliotēku un archīvu, J. Jaunsudrabiņa
un Z. Mauriņas mūzejiem, šeit darbojas

PBLA informācijas birojs, Latviešu

centrālā komiteja, DV Vācijas centrālā

valde un vēl citi pasākumi. Minsterē ir

izveidojies nozīmīgs latviešu jaunatnes

audzināšanas un kultūras centrs, ar izci-

lu lomu un ietekmi latviešu kultūras sa-

glabāšanā un attīstībā. Ar jaunāKultū-

ras centra būvi esam iecerējuši līdzšinējo
darbu turpināt, radot pastāvīgu un ilg-

stošu mājas vietu mūsu izglītības un

kultūras pasākumiem. Mūsu darba in-

tensitāte un apjoms nedrīkst apsikt arī

pēc 40 trimdas gadiem.

Varētu domāt, ka 40 trimdas gados
būsim izkusuši lielajā un labklājības

pārpilnajā rietumu pasaulē un tās

iespaidā iziruši mūsu nacionālā un

garīgā dzīve. Taču ir noticis pretējais,

kā to atkal redzēsim Minsterē. Mēs ne-

esam pazaudējuši savu latvisko dzīves

dziņu, neesam izjukuši pasaules vējos,

neesam aizmirsuši savas tautas likteni

dzimtenē un neesam apklusuši daudzi-

nāt Latvijas vārdu. Apliecināsim šais

Dziesmu dienās Minsterē, ka mūsu tau-

tas nākotne vēl joprojām ir mūsu pašu
rokās un pierādīsim pasaulei, ka nerim-

sim daudzināt Latvijas vārdu, līdz brī-

vajā Rīgā visa latviešu tauta varēs atkal

vienoti dziedāt mūsu tautas lūgšanu

„Dievs, svētīLatviju!"
A# Cipulis,

Latviešu centrālās komitejas

Vācijā priekšsēdis

A. Cipulis

LATS

Dziesmu dienu nauda ir LATS (1

LATS = 1 DM). JAUTRĀ ODĀ, RĪ-

GAS mājā un mūsu speciālajos autobu-

sos pieņems tikai LATUS. LATI iepēr-
kami centrālajā kasē. Lūdzu iepērkiet

pietiekami LATUS, jo tie JAUTRĀ

ODĀ, RIGAS mājā un pie mūsu speci-
ālo autobusu piestātnēm nebūs dabūja-
mi. Bez LATIEMDziesmu dienās neva-

rēs iztikt! LATUS jāizmanto.

Gājiens uz Doma

laukumu un

manifestācija
Pēc atklāšanas sarīkojuma, sākot no

pl. 12.15, no Minsterlandes halles uz

Hindenburga laukumu (Hindenburg-

platz), kur būs gājienasastādīšana, aties

pilsētas autobusi. Pēdējais autobuss

aties pl. 13.30. Tā kā visi atklāšanas

sarīkojuma dalībnieki Minsterlandes

halles dažādajos restorānos nevarēs

laikā paēst, Hindenburga laukumā būs

uzkožamie stendi.

Gājiens uz Doma laukumu sāksies

precīzi pl. 14.00. Tā sākumu veidoskori

un tautas deju grupas kā arī citi dalīb-

nieki tautas tērpos. Pārējie dziesmu die-

nu dalībnieki ar polītiska rakstura

plakātiem veidos gājienaotro daļu. Gā-

jiena laikā dziedās un dejos kā arī iz-

dalīs skrejlapas par Latviju vācu vērotā-

jiem. Lai panāktu pēc iespējas labāko

optisko iespaidu, manifestācijas dalīb-

nieki Doma laukumā aicināti nostāties

tā, lai pēc iespējas aizpildītu visu lauku-

mu. Gājienu un manifestāciju uzņems

vācu televīzija. Doma laukaumā runās

Vācijas valdības valsts sekretārs un Rie-

tumeiropas Ūnijas viceprezidents Ger-

hards Redemans. Kopīgi dziedās „Mazs

bij' tēva novadiņš", „Tev mūžam

dzīvot, Latvija" un „Pūt, vējiņi". Pēc

manifestācijas turpat Minsteres Domā

sāksies oikūmeniskais dievkalpojums.

sarīkojumu laika

nedrīkst staigāt

PA ZALI!

Sarīkojuma laikā

nedrīkst fotografēt ar

zibsni!

Visu sarīkojumu uzņēmumi (krāsās)
būs pērkami nākošā dienā MLĢ.



DZIESMU DIENU NORISE

Piektdien, 27. jūlijā

Pl. 19.00—20.00 MLĢ daudzinājuma mēģinājums MLĢ sporta zālē. Tikai „Taču Jāņu deja".

20.00 ALĢ un MLĢ bijušo skolēnu tikšanās ~Jautrā odā". Vakars domāts visiem

bijušajiem ALĢ/MLĢ skolēniem un viņu piederīgiem.

Sestdien, 28. jūlija

Pl. 9.00 DV centrālās valdes sēde vācu JKS telpās, Merschkamp 20. Sēde turpināsies

visu dienu un arī sīvētdien 29. jūlijā.
9.00—13.00 MLĢ daudzinājuma mēģinājums Pascal Gymnasium aulā.

15.00—20.00 MLĢ daudzinājuma mēģinājums Halle Münsterland telpās.
20.30 ELJA centrālās valdes sēde (vietu izziņos Minsterē).

Svētdien, 29. jūlijā

Pl. 9.00—12.00 MLĢ daudzinājuma mēģinājums dejotājiem (eventuāli arī dziedātājiem)

MLĢ sporta zālē.

9.00—16.00 Atklāšanas sarīkojuma mēģinājums HalleMünsterland telpās.

7.00—20.00 Kopkora mēģinājums Pascal Gymnasium aulā.

20.00 Aktīvo daDbnieku pieņemšana „Jauträ odā" un Rīgas mājā.

Pirmdien, 30. jūlija

Pl. 9.00—12.00 PBLA izglītības padomes sanāksme (skolotājiem, vecākiem un citiem ieinte-

resētiem) „Perthes-Werk" (aiz Rīgas mājas) mazajā konferenču zālē.

9.00—12.00 Atklāšanas sarīkojuma ģenerālmēģinājums HalleMünsterland telpās.
9.00—12.00 Kopkora mēģinājums Pascal Gymnasium aulā.

12.30 • Jura Soikana, viņa meitas Ilzes Soikanes-Menneking un Nikolaja Soika-

na darbu izstādes atklāšana MLĢ. Izstāde atvērta no 30. jūlija līdz 4. augus-

tam no pl. 9.30 līdz 18.30.

14.00 DV centrālāvaldeapmeklēs DV organizācijas ilggadīgāpriekšnieka, plkv. V.

Januma kapu Minsteres Meža kapos (Lauheide). Tautieši, kas vēlētos pie-

dalīties šajā apmeklējumā, lūgti pulcēties kapu vārtu priekšā, īsi pirms pl.

14.00.

15.00 • Minsteres latviešu ģimnāzijas fotodokumentārās izstādes MŪSU SKO-

LAS 40GADI atklāšana HalleMünsterlandieejas zālē. Izstāde atvērta no 31.

jūlija Hdz 3. augustam.

15.00—19.00 Tautas deju mēģinājums Pascal Gymnasium sporta zālē.

16.00 • Profesora AugustaAnnusa, viņa meitas Annas Annusas-Hagen un dēla

Jāņa Annusa darbu izstādes atklāšana HalleMünsterlandmazajā zālē. Izstā-

de atvērta no 31. jūlija līdz 3. augustam no pl. 9.30 Bdz 18.30.

17.00 • Dziesmu dienu tirdziņa un pārējo izstāžu atklāšana MLĢ telpās.
17.00 DV draudzības vakars restorānā Wienburg (netālu no MLĢ), Kanalstr. 237.

Pieteikšanās pie J. A. Bērziņa, tālr. 211719 vai Dziesmu dienu rīcības komi-

tejas informācijas birojā MLĢ, ierobežots vietu skaits. Dalības maksa: DM

30,—.

17.00 Korporācijas Fraternitas Kursica sanāksme restorānā Ewige Lampe, Alter

Fischmarkt 26.

17.00 Korporflcijas Lat via sanāksme restorānā EwigeLampe, Aher Fischmarkt 26.

19.00 LSDSP atklāts sarīkojums restorānā Wilhelmer, Gasseistiege 631. Prog-

rammā LSDSP priekšsēža vietnieka Ģ. Zēgnera referāts, diskusijas un sa-

viesīgs vakars.

20.00 • Lindenhof 72\S (Kastellstraße 1)

TU ESI MINSTERĒ, MANS DRAUGS

viegla rakstura uzvedums Ulža Šiliņa vadībā.

Otrdien, 31. jūlijā

Pl. 8.00—10.00 Sagatavošanās atklāšanas sarīkojumam Halle Münsterlandlielajā zālē.

10.30 • Halle Münsterland lielajā zālē

ATKLĀŠANASAKTS UN KONCERTS

Atklāšanas runa PBLA priekšsēdis Oļģerts Pavlovskis

Jāņa Jaunsudrabiņa PieminiLatviju skandē Erika Gekiša

Bērnu un jaunatnes lieluzvedums Andra Kadeģa režijā un Andra Vītoliņa
mūzikālā vadībā. Diriģenti: Andris Mantinieks, Līga Puķīte, Gaida Rulle.

12.30 Latviešu kristīgo demokrātu apvienības sanāksme Coerdeheide viesnīcā, Kö-

nigsberger Str. 159.

14.00 • Hindenburgalaukumā visi Dziesmu dienudalībniekiun svētku viesi pul-

cējas gājienam uz Doma laukumu.

14.45 • LATVIJAS DAUDZINĀJUMS

Visi dalībnieki dzied kopīgi trīs dziesmas Doma laukumā.

15.00 • Doma baznīcā

OIKÜMENISKAIS DIEVKALPOJUMS. Vada archibīskaps A. Lūsis,

preläts K. Ručs un prāvests A. Černejs. Dzied Zviedrijas latviešu apvienotais
koris Līgas Puķītes vadībā, pie ērģelēm Andris Vītoliņš. Ērģeļu solo Brgita

Mieze-Trauciņa.
16.00 MLĢ XXXII izlaiduma atkalsatikšanās restorānā Nordstern pie Kreuzkir-

che.

ca. 17.00 Pēc oikūmeniskā dievkalpojuma visu konfesiju garīdznieki, viņu dzīvesbied-

res, evaņģēlisti un draudžu priekšnieki(ces) aicināti satikties pieņemšanā Min-

steres pilsētas rātsnama svētku zālē (Festsaal).

17.00 MLĢ XXXV izlaidumaatkalsatikšanās restorānā Goldenes U pie Kreuzkir*

che.

17.00 Latviešu sportistu sanāksme Pascal Gymnasium sportazālē. Informācija par

I latviešu globālām sporta sacīkstēm un basketbols, volejbols. Sportistiem ie-

teicams ņemt līdzi sporta kurpes un attiecīgus tērpus.

17.30 MLĢ XXXIII izlaidumaatkalsatikšanās restorānā Schinderhanespie Kreuz-

kirche.

18.30 • Halle Münsterland lielajā zālē

Alfrēda Kalniņa operas BAŅUTA koncerts

Solisti: Marga Apkalne, Kārlis Bauers-Zemgalis, Aaron Bergeil, Aigis Gri-

gas, Kārlis Grīnbergs, Maralin Niska, Kristīna Zārda

Dzied ASV un Kanadas kori.

PhilharmoniaHungarica simfoniskais orķestris
Diriģents Andrejs Jansons.

21.30 • Lindenhof zālē

TU ESI MINSTERĒ, MANS DRAUGS (atkārtojums).

Trešdien, 1. augustā

Pl. 9.00—13.00 MLĢ daudzinājuma ģenerālmēģinājums Halle Münsterland lielajā zālē.

9.00—13.00 Kopkora un ansambļu mēģinājums Pascal Gymnasium aulā.

10.00 Jaunatnes apvienību pārstāvju sēde „Perthes-Werk" mazajā konferenču

zālē.

10.00—12.00 Korporācijas Tfllavija piederīgo sekta brokastis restorānā Wienburg, Ka-

nalstr. 237. Pieteikšanās pie J. A. Bērziņa, tālr. 211719 vai Dziesmu dienu

rīcības komitejas informācijas birojā MLĢ
10.30 • Halle Münsterland teātra zālē

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRA IZRĀDE

Mārtiņa Zīverta luga KURRPURRÜ šī laika pasaka 8 ainās.

Tēlotāji: Jānis Grauds, Uldis Šiliņš, Lija Veikina, Juris Zemītis

Režisors Imants Sveilis

Dekorators Džems Krīvs

Apgaismotājs Jānis Grauds.

12.30 Korporācijas Daugaviete pusdienas restorānā Lindenhoftelpās, Kastellstr. 1.

15.00 • Halle Münsterland lielajā zālē

Minsteres latviešu ģimnāzijas DAUDZINĀJUMS

patreizējo un bijušo skolēnu lieluzvedums Mārtiņa Zandberga vadībā.

17.00 Korporācijas Fraternitas Metropolitana konvents restorānā Wienburg, Ka-

nalstr. 237.

17.30 Architektu tikšanās restorānā Wienburg, Kanalstr. 237.

18.00—20.30 Tautas deju mēģinājums Pascal Gymnasium sporta zālē.

18.30 • Hörsal 1 (Hindenburgplatz 10/12)
DV Toronto sieviešu kor,a ZILE koncerts.

Diriģents Arvīds Purvs.

18.30 • Halle Münsterland teātra zālē

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRA IZRĀDE (atkārtojums).
20.30 • Mühlenhof brīvdabas muzejā

ZAĻUMBALLE.

Ceturtdien, 2. augusta

Pl, 9.00—12.00 Kopkora mēģinājums Pascal Gymnasium aulā.

9.00 Katoļu sv. Misa prelāta K. RuČa koncelebrācijā St. Norbert baznīcā (Minste-
res priekšpilsētā Kērde), Schneidemühlerstr. 2.

9.00—14.00 LAZA kongress ar kopējam pusdienām Halle Münsterlandbaltajā zālē.

9.30 Evaņģēliski luterāniskās baznīcas iesvētes dievkalpojums archibīskapa A.

Lūša vadībā Apustuļu baznīcā (Apostel-Kirche) Minsteres centrā.

10.00—12.00 Latviešu katoļu sanāksme St. Norbert baznīcas draudzes zālē (Schneidemüh-

lerstr. 2) ar kopējām brokastīm, preläta Dr. K. Ruča referātu un latviešu ka-

toļu biedrību vadītāju pārrunām.
10.00 Korporācijas Lettonia brokastis Lindenhoftelpās, Kastellstr. 1.

11.00 AABS informācijas sanāksme: „Kas notiek Baltijas pētniecībā ārpus Balti-

jas?" „Perthes-Werk" mazajā konferenču zālē. Piedalās: prof. A. Plakans,

prof. J. Peniķis, prof. A. Lēbers un Dr. B. Kangere.
11.00 LPB Rietumvācijā sapulce Kolpinghaus telpās, Aegidiistr. 21.

12.00 Kopējas latviešu katoļu pusdienas Coerdeheide viesnīcā, Königsberger Str.

159.

14.00 • HalleMünsterland lielajā zālē

TREJU ANSAMBĻU KONCERTS

ATBALSS

KOLIBRI

SOLARIS

17.15 Televīzijas pārraide par Dziesmu dienām Minsterē.

ZDF raidītāja „Tele-Illustrierte" reportāža.
18.00 • Halle Münsterland lielajā zālē

MĀRPUĶĪTE
SAULES JOSTAS ansambļa uzvedums

Uzveduma un deju choreografija Skaidrīte Darius (trīs dejas Juris Ruņ-

ģis)
Dziesmu un deju muzikālie aranžējumi un kompozicijas Imants Līcis

Izrādes muzikālā vadītāja Zane Ritere

Dekoratīvais ietērps Dace Bobeta

Adminstrācija Juris Ruņģis.
20.00 LKIA informācijas sanāksme Halle MünsterlandBierklause telpā.

20.30 MLĢ bijušo skolēnu un draugu biedrība aicina bijušos ALĢ un MLĢ skolē-

nus un biedrības biedrus uz šampanieša vakaru ierasties uz LCM gruntsgaba-
la, Salzmannstraße. Katrs var vienu viesi Edži ņemt.

20.30 K!K!B! rīko Tautu komeršu restorānā Ewige Lampe, Alter Fischmarkt 26.

Dalības maksa DM 60, no personas, krustdēliem puscena.

21.00 Dziesmu dienu godi Dievturu un labvēļu saviesīga tikšanās godinot dzies-

mu un deju. Lūdzams ierasties latviešu goda (tautas) tērpos Gaststätte Nil-

pferd telpās, Salzmannstr. 53.

21.00 Dziesmuvariešu tikšanās Restaurant International (pretī teātrim), Neu-

brücker Straße 12—14.

21.15 Akadēmiskās organizācijas Ramave saiets ar vakariņām Halle Münsterland

kluba telpā.
21.30 • Kuhviertel(„Govju ciems" starp Hindenburga laukumu un Ūdens

torni)
NAKTS STUDENTU KVARTĀLĀ.

Piektdien, 3. augusta

Pl. 8.00—13.00 Tautas deju mēģinājums Pascal Gymnasium sporta zālē.

9.00 Sacha ātrspēleās turnīrs restorānā EwigeLampe telpās, AlterFischmarkt 26.

Turnīra 1. vietas ieguvējs saņems Jāņa Liepiņa piemiņas ceļojošo kausu.

Dalībniekus lūdz pieteikties pie I. Baloža, tālr. 247677, vai pie „melnā dēļa".
11.00—13.00 LIB Vācijā biedru sapulce „Perthes-Werk" mazajā konferenču zālē.

10.00 • Halle Münsterlandbaltajā zālē

ATMODA Dzejnotikums Jura Sila un Zuzes Silas vadībā.

11.30 • Halle Münsterland

RAKSTNIEKU UN DZEJNIEKU TIRGUS

kopīgas vēlas brokastis/agras pusdienas dzejniekiem, rakstniekiem un vie-

siem. Ideja Juris Sils un Zuze Sila.

12.00—15.00 Latviešu katoļu studentubiedrības Dzintars konvents ar kopējām pusdienām
restorānā Coerdeheide, Königsberger Str. 159.

12.30 Korporācijas Spīdola svētku komeršs Evangelisches Gemeindezentrum

telpās, Idenbrockplatz.
14.00 • Halle Münsterlandteātra zālē

Andreja Jansona dziesmu spēle SPRIDITIS

Minsteres latviešu ģimnāzistu uzvedums Edītes Zeiles-Annusas vadībā.

15.00—18.00 Kopkora un ansambļu ģenerālmēģinājums Halle Münsterland lielajā zālē.

18.30 • Halle Münsterlandlielajā zālē

Apvienoto koru dižuzvedums

NO DIKĻIEM LIDZ MINSTEREI

Diriģenti: Guntars Gedulis, Vizma Maksiņa, Imants Mežaraups, Marks

Opeskins, Lilija Zobena

Mūzikālā vadība Marks Opeskins

Valdas Dreimanes dzejuprozā skandē Jānis Bergholcs un Kristīne Bergholca.
21.00 Korporācijas Fraternitas Imantica ģimenes vakars restorānā Kiepenkerl

Bömberg telpā, Spiekerhof41.

21.00 Korporācijas Fraternitas Lataviensis svētku komeršs restorāna Schützenhof
konferenču telpā, Steinfurter Straße.

21.00 Akadēmiskās organizācijas Fraternitas Rusticana sanāksme DV telpās, Drei-

zehnerstr. 5.

22.30 • Lindenhofzālē

TU ESI MINSTERĒ, MANS DRAUGS (atkārtojums)

Sestdien, 4. augusta

Pl. 8.00—12.00 Tautas deju ģenerālmēģinājums Halle Münsterland lielajā zālē.

10.00 • Halle Münsterlandbaltajā zālē

TRIMDAS DZEJNIEKU CĒLIENS JāņaAndrupa vadībā

Dzied vīru ansamblis KALVIS.

10.00 • Halle Münsterland teātra zālē

SPRĪDĪTIS (atkārtojums).

13.30 • Halle Münsterlandlielajā zālē

TAUTAS DEJU LIELUZVEDUMS

Rotaļas etnogrāfiskas dejas jaunrades dejas

Atbildīgais vadītājs Andrejs Neimanis

Programmu sastādījuši Silvija Būmane, Austris Grasis, Andrejs Neimanis

Mūzikālais vadītājs Austris Grasis

Mūzikālais pavadījums ĶELNES PRĀĢERI un dziedātājas.

20.00 • Halle Münsterland visās zālēs

SVĒTKU BALLE.

Svētdien, 5. augusta

Pl. 9.35 • (No Minsteres dzelzceja stacijas)

BRAUCIENS AR SPECIALVILCIENU PIE DZELZS AIZKARA

Pie dzelzs aizkara svinīgs akts

Uzrunas: Andrejs Eglītis un Uldis Grava

Dzied vīru ansamblis KALVIS.

Dziesmu dienu norises sarakstā pieminēti visi oficiālie dziesmu dienu sarīkojumi, kā arī visi citi

nekomerciālie dziesmu dienu rīcības komitejai līdz 20. jūlijam pieteiktie vai zināmie sarīkojumi,

saieti, izstādes utt.

• Oficiālie dziesmu dienu sarīkojumi.

2 Dziesmu dienu avīze Minsterē 1984. gada vasarā



Dziesmu dienu rīcības komiteja

Dzīves

nepieciešamības
Ārsti: skat. sarakstu.

Bankas: visas baskas atvērtas no pirm-

dienas līdz piektdienai no pl.

8.30—16.30, sestdienās tikai Deutsche

Verkehrs-Kredit-Bank, Bahnhofstraße

no pl. 9.00—12.30.

Benzins: BP benzīna uzpildītava,

Wolbecker Str. 140 a atvērta 24 stun-

das.

Frizieri: skat. sludinājumus.

Kurpnieki: lieltirgotava HORTEN,

Ludgeristr. 1.

Pasts/telegrammas: pie stacijas pasts at-

vērts no pirmdienas līdz piektdienai no

pl. 7.00—22.00, sestdienās no pl.

7.00—18.00, svētdienās no pl.

9.00—18.00

Restorāni: skat. sludinājumus.
Taksametri: tel. 60011.

Veikali: atvērti no pirmdienas līdz piekt-

dienai no pl. 8.00—18.30, sestdienās no

pl. 8.00—14.00, mēneša pirmajā sest-

dienā no pl. 8.00—18.30(tikai lielie vei-

kali). Stacijā daži veikali vakaros atvērti

līdz pl. 21.00.

Veļas tīrīšana/mazgāšana: lieltirgotava

HORTEN, Ludgeristr. 1, City Clean,

Aegidiistr. 53, tel. 55753.

Vilcieni: Hamburgas virzienā tel.

11534, Ķelnes virzienā tel. 11539.

Ziņas: dažāda veida izziņas un

teātru/koncertu biļešu (vietējo) pasū-

tināšana „Verkehrsverein Münster-

Münsterland (iepretim stacijai). Atvērts

no pirmdienas līdz piektdienai no pl.

9.00—20.00, sestdienās no pl.

9.00—13.00, svētdienās no pl.

10.30—12.30, tel. 40495.

Medicīniskā

apgāde
MLĢ informācijas galda tuvumā

sākot ar svētdienu, 29. jūliju, līdz sest-

dienai, 4. augustam,no pl. 10.00 līdz pl.
18.00 dežurēs vācu Sarkanā krusta ārsts

un māsiņa. Dziesmu dienu laikā starp

pl. 11.00un pl. 12.00MLĢ būs sastopa-

mi rīcības komitejas locekļi ārsti, ku-

rj sniegs ārzemju viesiem vispārējus pa-

domus (tikai) par Vācijas medicīnisko

aprūpes sistēmu. Nelaimes un slimības

gadījumos lūdzam tūliņ doties uz at-

tiecīgo slimnīcu (iesakām Minsteres

Universitātes klīnikas) vai arī izmantot

vācu Sarkanā krusta ārsta un māsiņas
palīdzību MLĢ.

UNIVERSITĀTESKLĪNIKAS

Chirurgische Klinik und Poliklinik

(dažādi ievainojumi)

Jungeblodtplatz 1

Te1.83-6301

Hals-Nasen-Ohren Klinik

(kakla, deguna un ausu slimības)
Kardinal-von-Galen-Ring 10

Tel. 83-6801

Medizinischeund Poliklinik

(iekšējās slimības)

Westring 3

Tel. 83-6201

Orthopädische Klinik und Poliklinik

(kaulu lūzumi/mežģījumi)
Hüfferstr. 27

Tel. 83-6701

Zahn-Mund- und Kieferkrankheiten

Klinik und Poliklinik

(zobu, mutes un žokļu slimības)

Waldeyerstr. 30

Tel. 83-7001

DZĪVĪBAS BRIESMĀS (nelaimes,

saindēšanas utt.) izsauciet ātrās palīdzī-
bas mašīnu, tfilr. 112.

ĀTRĀS PALĪDZĪBAS MAŠĪNU jūs
izsauciet piezvanot: tfilr. 20092.

BĒRNI

KO MES BĒRNI DARĪSIM!

Minsteres pilsēta Dziesmu dienu laikā
Halle Münsterland blakus telpās rīko

„
bērnu paradīzi". Arī latviešu bērniem

starp sešiem un četrpadsmit gadiem ir
iespējams šai milzīgajā rotaļu laukumā

izpriecāties.
Bērnus pieskata apm. 40 audzinātāji

(arī angļu valodas pratēji)
«paradīzē" arī iespējams nopirkt ko

ēdamu un dzeramu. leeja brīva. «Pa-
radīze" atvērta starp pl. 10.00 un 17.30

no pirmdienas, 30. jūlija līdz piektdie-
nai, 3. augustam. Tuvākas izziņas
Dziesmu dienu informācijā.

BĒRNU DĀRZS

Latviešu bērnudārzs notiks Dziesmu

dienu laikā Ev. Versöhnungskirche Kin-

dergarten. Bērnudārzs atrodas uz Frie-

senring (pretī lielajai policijas mājai), 5

min. gājienā no MLĢ un Pascal

Gymnasium. Varam uzņemt 45 bērnus

līdz 7 g.v. Lai segtu blakus izdevumus

prasām par katru bērnu DM 5, — dienā

(daudzbērnu ģimenēm atlaide).

Bērnudārzs darbosies:

Pirmdien, 30. jūlijā

no pl. no pl. 15.00—19.00

Otrdien, 31. jūlijā

no pl. 8.00—10.00

Trešdien, 1. augustā

nopl. 9.00—13.00; nopl. 18.00—20.30

Ceturtdien, 2. augusta
no pl. 9.00—12.00;

Piektdien, 3. augusta

nopl. 8.00—13.00; nopl. 15.00—18.00

Sestdien, 4. augusta

no pl. 8.00—12.00

Pieteikšanās svētdien, 29. jūlijā; pie-

ņem Daina Vītola pie informācijas gal-
da MLĢ vai minētajos laikos bērnu-

dārzā.

Izstādes

DZIESMU DIENU IZSTĀDES

Profesora Augusta Annusa, viņa mei-

tas Annas Annusas-Hagen un dēla Jāņa
Annusa darbu izstāde, Halle Münster-

land Mazajā zālē. Izstādi atklāj pirm-

dien, 30. jūlijā, pl. 16.00. Izstāde atvēr-

ta no 31. jūlija līdz 3. augustam no pl.
9.30 Ēdz 18.30.

•

Jura Soikana, viņas meitas Ilzes

Soikanēs-Menneking un Nikolaja Soi-

kana darbu izstāde Minsteres latviešu

ģimnāzijā. Izstādi atklāj pirmdien, 30.

jūlijā, pl. 12.30. Izstāde atvērta no 30.

jūlija līdz 4. augustam no pl. 9.30 līdz

18.30.
*

Minsteres latviešu ģimnāzijas fotodo-

kumentāra izstāde MŪSU SKOLAS 40

GADI Halle Münsterland ieejas zālē.

Pētera Purmaļa iekārtojums un māksli-

nieciskā apdare. Ilgas Gravas, Valentī-

nes Lasmanes, Mirdzas Rinkusas, Aus-

tras Rudzītes un Alberta Spoģa doku-

mentācija. Izstādi atklāj pirmdien, 30.

jūlijā, pl. 15.00. Izstāde atvērta no 31.

jūlija līdz 3. augustam.

CITAS IZSTĀDES

Latviešu nacionālā Fonda globālā in-

formācijas darba stends MLĢ. Izstādi

atklāj pirmdien, 30 jūlijā, pl. 17.00.

Izstāde atvērta visu Dziesmu dienu

laiku.
*

Pētera Purmaļa izstāde „MAR" Ga-

lerieCiasing, Kuhstraße 4. Izstādi atklāj
pirmdien, 30. jūlijā, pl. 20.00. Izstāde

atvērta no 30. jūlija līdz 12. augustam.

Rokdarbu izstāde MLĢ klašu telpās.
Izstāde atvērta no otrdienas, 31. jūlija,
līdz 4. augustam.

Pakalpojumi
Lūdzam Dziesmu dienu dalībniekus ievērot musu informācijas stendu, centrālās kases un latviskās sadzīves centra Rīgas

mājas un Jautrā oda atvēršanas un slēgšanas laikus.

Minstere -fotogrāfijās

Minsteres iekšpilsēta - Prinzipalmarkt - pēc Otra pasaules kara
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Datums Pakalpojuma veids

Informācijas stends

Minsteres galvenā

dzelzceļa stacijā

Informācijas

galds

MLĢ*

Centrālā kase

MLĢ
(Pārdod biļetes un

LATUS)

Rīgas māja un

Jautrais ods

(restorāns)

Piektdien,
27. jūlijā

— 17.00—21.00 — 19.00— 1.00

Sestdien,
28. jūlijā

10.00—20.00 9.00—21.00 9.00—20.00 8.00— 1.00

Svētdien,
29. jūlijā

10.00—20.00 9.00—21.00 9.00—20.00 7.30— 1.00

Pirmdien,
30. jūlijā

10.00—20.00 9.00—21.00 9.00—20.00 7.00— 1.00

Otrdien,
3i. jūlijā

—
8.00—10.00

17.00—21.00

9.00—10.00

17.00—20.00

7.00— 9.00

17.00— 1.00

Trešdien,

1. augustā

— 9.00—20.00 9.00—20.00 7.00—19.00
» *

Ceturtdien,

2. augustā

—
9.00—20.00 9.00—20.00 7.00— 1.00

Piektdien,

3. augustā

— 9.00—17.00 9.00—17.00 7.00—17.00

21.00— 1.00

Sestdien,
4. augustā

— 9.00—13.00 9.00—13.00 7.00—18.00

* * *

Svētdien,
5. augustā

— 10.00—15.00 — 8.00— 9.30

22.00— 1.00

* Vienu stundu pirms katra sarīkojuma Halle Münsterland būs atvērts informācijas stends
** Zaļumballe Mühlenhof brīvdabas mūzejā
*** Svētku balle HalleMünsterland



Minsteres pilsētas pils - pulcēšanās vieta gājienam

UNIVERSITĀTE

MINSTERES UNIVERSITĀTES

SLAVU UN BALTU SEMINĀRS

LatvieSi atstājuši paliekamas pēdas

art Minsteres universitāte. Kādreizējā

Slavu semināra nosaukums paplašināts

uz Slavu un baltu pateicoties grāmatu

komplektam, ko Grēvenes latvieši, no-

metnei likvidējoties, novēlējuši univer-

sitātei. Kopš 1968. g., kad tagadējais di-

rektors prof. Šolcs (Friedrich Scholz) ie-

guva venia legendi baltu valodās, Min-

sterē var studēt baltu filoloģiju un studi-

jas beigt ar maģistra vai doktora grādu

baltistikā. Kopš tā laika ik sēmestri no-

tiek regulāras nodarbības balstistikā

profesora vadībā,kā arī darbojas latvie-

šu valodas kurss ar 4 stundām nedēļā.
Studentu skaits svārstās ap 6. Semināra

bibliotēkā plaša latviešu grāmatu

nodaļa (cita starpā visi lielākie tautas-

dziesmu izdevumi); abonē 12 latviešu

periodiskus izdevumus. Augustā se-

minārs slēgts. Izziņas labprāt sniedz

pasniedzējs un bibliotekārs Ojārs G.

Rozītis, tel. (0251) 796259. Semināra

adrese: Bispinghof 3 A.

BRAUCIENS AR SPECIĀLVILCIENU PIE

DZELZS AIZKARA

Lūdzu iegādājaties nekavējoši biļetes, jo vietu skaits ir ierobežots. Mūsu speciāl-
vilcienä MURLAUZIS sēdvietas tikai aptuveni 1100 personām. Vilcienā būs divi

restorāni, diskotēka un vtoa pagraba stflā iekārtots vagons. Jūs varēsiet visu laiku

iegādāties uzkožamos, ēdienusun atspirdzinājumus. LatvieSu dziesmas skanēs visā

vilciena. Atpakaļbraucienā visiem izsniegs vakariņas.
Mūsu speciālvilciens MÜRLAUZIS aties no Minsteres galvenās dzelzceļa staci-

jas svētdien, 5. augustā, pl. 9.35. Dūderštatē mēs ieradīsimiespl. 13.50,no turienes

mēs dosimies ar autobusiem un kājām uz akta vietu pie DZELZS AIZKARA

(apm. 3,5 km no Dūderštates dzelceļa stacijas). Vācijas robežsargi sniegs paskaid-

rojumus, un jūs pavadīs līdz akta vietai. Robežsargi arī gādās par kārtību un sarī-

kojuma vietas nodrošināšanu. Pie DZELZS AIZKARA mūs uzrunās Uldis Grava

un Andrejs Eglītis, bet Toronto vīru koris „Kalvis" dziedās dažas šim brīdim un

vietai piemērotas dziesmas, un beigās mes apliecināsim savu ticību brīvai Latvijai

dziedot pret mūri...

Būs dota art iespēja iepazīties ar Dūderštates vecpilsētu un tās rātsnamu, kur,š ir

visvecākais visā Vācijā. Laika nebūs daudz, tamdēļ visiem jāievēro organizatoru

norādījumi, it sevišķi tamdēļ, ka mūsu speciālvilciens MÜRLAUZIS no Dūderšta-

tes aties precīzi pl. 17.10. Minsterē mēs ieradīsimies pl. 21.47, kur JAUTRĀODĀ
mēs varēsim pārrunāt gūtos iespaidus un atziņas.

Biļetes speciälvilcienam MÜRLAUZIS jūs varat iegādāsties par DM 60, pie
centrālās kases (cenā ieskaitīts brauciens ar MÜRLAUZI, autobusiem Dūderštatē,
dalības maksa sarīkojumam un vakariņas atpakaļbraucienā). Bērniem līdz 12 ga-

diem, vecāku pavadībā, viss brauciens par velti.
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Vedevagslingan 22. 124 47 Bandhagen

Swe d e n

DZIESMU DIENAS MINSTERE

sirsnīgi sveicam visus svētku dalībniekus un aicinām apmeklēt
mūsu skaņu plašu lielo izstādi-stendu Latviešu ģimnāzijā. Bez-

maksas Latvian Music katalogi un iepazīšanās ar skaņdarbiem.

KORPORĀCIJU KOPA

BONNĀ (K! K! B!)
sveic Dziesmu dienu dalībniekus Minsterē

un rīko

Tautu komeršu
2. augustā pl. 20.30

restorāna „Ewige Lampe" telpās,
Alter Fischmarkt 25

Dalības maksa DM 60, no personas,

krustdēliem puscena

Piedalīties lūdz K! K! B! un

komerša prezidijs

SKAN DZIESMĀ TAUTAS DVĒSELE!

SVEICAM VISUS MINSTERES DZIESMU DIENĀS!

PRIECĀSIMIES MINSTERĒ PĒC TAM TIKSIMIES

8. £atMežu ©jtežmu gtottfeosf Itanatra
no 1-6.jūlijam,1986.g. Toronto.

Gaidām vairāk kā 15 tukstoftu latviešus no visas pasaules! Gaidām ari JUS!

lerēķiniet jau tagad laiku

Pieprasiet svētku informāciju, rakstot „INFORMĀCIJA
4 *

8. Latviešu Dziesmu Svētki Kanada,

4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario,Canada

M4A 2ŅB 8* Latviešu Dziesmu Svētku Kanada Ricibas Komiteja

STOKHOLMAS LATVIEŠU TEĀTRIS

IZRĀDĪS E. Ādamsona komēdiju

MĀLU ANSIS
Režija: Māra Rozīte. Dekorācijas: Anika Grīna

MINSTERĒ pirmdien, 30. jūlijā, pl. 16

un ceturtdien, 2. augustā, pl. 21

PH-aulā, Schharnhorst Str. 100

Biļetes pie kases 2 stundas pirms izrādēm

Tīrais atlikums

MINSTERES LATVIEŠU CENTRAM

PIRMDIEN

1984. G.

30.
JŪLIJĀ

PLKST. 21.00 flflfll

OTRDIEN

31.
JOLIJĀ

fijjjjļ PLKST. 21.00

ĒRĢEĻMŪZIKAS
KONCERTS

BRIGITA MIEZE

MINSTERE, APOSTELKIRCHE (PRETIM TEĀTRIM)

PROGRAMMĀ:

F. LĪSTS, J. VĪTOLS, ALFR. KALNIŅŠ, JÄZ. MEDIŅŠ, H.

PAVASARS, A. ŽILINSKIS, R. JERMAKS, A. VITOLIŅŠ
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Minsterē, PAULlNUMģimnāzijas aulā

AM STADTGRABEN 30

Trešdien, 1. augusta, pl. 18.30

Ceturtdien, 2. augustā, pl. 21.00

LARISA un EGILS aicina sa-

vus draugus un pastāvīgos koncertu

apmeklētājus no Amerikas, Austrālijas
un Eiropas pulcēties jautrā un brīžiem

nostalģiski skumjā KABARĒ

VAKARA.

īpaši
MINSTERES DZIESMUDIENĀM

kopā ar izcilo igauņu pianistu un elek-

tronisko tautsinu instrumentu virtuozu

RAIVO TAMMIKU iestudēta

virkne jaunu dziesmu un kabarē mi-

niatūru krāšņā elektroniski orķestrālā
ietērpā. Atjaunotas arī vairākas gadu

gaitā tautā iemīļotas melodijas no LA-

RISAS bagātā dziesmu pūra.

Tā jūs atradīsiet ceļu uz 1. un 2. augusta aizraujošāko sarīkojumu:

JAUNA PROGRAMMA

unt

Alte**

>9

KABARĒ VAKARS ar fragmentiem no

Rīga retro un Rīga šodien ",

Mūžīgais unisons" un Larisas

jaunās skaņu plates „
TIK UN TĀ"

Piedalās: RAIVO TAMMlKS-

sintezātors un
„

Yamaha"piano un

EGILS Š VAR CS— klavieres

T

JT 1
Sāpi.

Mo6

Botonischt
UnimsttotGarten

outnstt

Zoo

luthn Hvffrr

sittn-

KKnUnn
X

to te

s PAULINUM

GYMNASIT7
Tri

lUM 3*»ļļno

Schiffs

Q
■bfahn

VZoo

tS of**n9ro

o

KD

Zur Halle MÜNSTERLAND



MLĢ
Latviešu skola

KUR Minsterē, Rietumvācijā:

Latviešu ģimnāzija

Wienburgstraße 52—60

4400 Münster/Westf. /

West Deutschland /

KAD? Kopš 1946. gada 14. februāra /

KAS? Ģimnāzija ar pilnu abitūriju un tiesībām

v
studēt universitātē. Mācībās no

V 5—13. klasei /

/ \

KĀ? Visus priekšmetus māca \

/ latviski \

CIK? Dzīvošana kopmītnē „Rīga": skolēniem \
no Eiropas kopsaimniecības zemēm:

DM 25,—, pārējiem DM 37, dienā

KO? —Māca: matēmatiku, dabas zinības, bio-

loģiju, ķīmiju, vēsturi, reliģiju, mākslu,

filozofiju, mūziku

valodas: latviešu, vācu, angļu, latīņu,
franču, krievu

KĀDĒĻ? Mēs esam un paliksim

latvieši

[Fotokolāža - kas mācās MLĢ ]Foto: O. Šneiders

LCM ir MLĢ NĀKOTNE!

MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNĀZIJA IR

VIENĪGA LATVIEŠU SKOLA AR PILNU

PROGRAMMU BRĪVAJĀ PASAULĒ

LATVIEŠU CENTRS NINSTERĒ BŪS:

... JAUNAIS INTERNATS, SKOLA UN

KULTŪRAS CENTRS...

...
ar J. Jaunsudrabiņa, Z. Mauriņas,
P. Ermaņa un citu mūzējiem, ar

ievērojamu archīvu, izstāžu un

semināru telpām...

Šodien LCM īpašumā ir 3600kvadrātmetru (apm. 39 000 kv. pēdu) liels apbūves

gabals DM 553 000,— vērtībā un piedevām ap DM 300 000,— ziedojumos un

aizdevumos.

LATVIEŠU CENTRA MINSTERĒ projekts izmaksās ap 6,5 miljonu DM. No

vācu valdības 1985. g. ir sagaidāmas 5 miljonu DM. Mūsu daļa ir tikai 25 % no

projekta izmaksas apmēram 1,5 miljoni DM. Līdz būvdarbu sākšanai 1985.

gada janvārī mums tātad vēl jāsasniedz 600 000, — DM ziedojumos un aizdevu-

mos. Mūsu kapitāla pieaugums nozīmē arī lētāku dienas maksu jaunajā in-

ternātā.

NĀCIET MUMS TALKĀ!

Dāvināsim 40. MLĢ izlaidumam

jaunā internāta atslēgas!

PALDIES!

LCM KONTI: Vācija: Latviešu centrs Minsterē,

Stadtsparkasse Münster,
Kto.-Nr. 317 669 (BLZ 400 50 150)

vai: Postscheckkonto Nr. 590 50-467,

Postscheckamt Dortmund

Anglijā: Ziedojumus vai aizdevumus var

iemaksāt DV Fonda valdē

ASV: Latvian Federal Credit Union,

4 Riga Lane,

Mellville, New York, 11747

Konts nr. 721

Austrālijā: Latvian Australian Credit

Co-operative Society LTD

327 Bourke Str.

Melbourne, 3000, Vic.

Konts nr. 1027

Kanādā: Latvian Credit Ltd.

491 College Str.

Toronto, Ont. M6G IAS

Konts nr. 6465

Postfach 156037, 4400 Münster, W.-GermanyLATVIEŠU CENTRS MINSTERĒ

6 Dziesmu dienu avīze Minsterē 1984. gada vasarā



... un LCM

Iznākot no MLĢ, un pagriežot pilsē-

tai muguru, 25 minūšu pastaigas gājiena
attālumā pa „Salzmannstraße" Minste-

rē beidzas kā ar nazi nogriesta. Pēkšņi
sākas tīrumi, parādās vecas lauku

mājas, ābeļdārzi, zirgi. Tad pļavas
stūris uz kura jau attālēm ir redzama

Latviešu Centra Minsterē zīme: PATEI-

COTIES JUMS ŠEIT TOP JAUNAIS

INTERNĀTS UN LATVIEŠU

KULTŪRAS CENTRS.

LCM 1982. gada beigās par 560 000

markām iegādājās 3600 m 2 lielu apbūves

gabalu un 1985. gada pavasarī sāksies

būvdarbi, lai nākošo 14 mēnešu laikā

šeit paceltos Jaunais internāts un kultū-

ras centrs. Šī projekta izmaksa ir 6,6

miljoni vācu markas, no kufām latviešu

kapitāla daļa ir 1,6 miljoni, pārējā daļa
vienreizējs vācu iestāžu piešķīrums

LCM projektam.
Un tiešām: tikai pateicoties visu zem-

ju latviešu4^l&e^āi~^3žlL^Ģ^n^O^

nes nodrošināšanair viena no mūsu sa-

biedriskā darbaprioritātēm LCM ir spē-

jis relatīvi īsā, divu gadu pastāvēšanas

laikā, sasniegt 1 miljonu marku ziedoju-

mos un aizdevumos. Pāri apr 600 indivi-

duālu un organizāciju ziedotāju sa-

raksts ir bijis iespaidīgs politiskās cīņas
līdzeklis, pierādot vācu iestādēm, ka

mūsu skola ir neaizstājama, dzīvotspējī-
ga, aktuāla.

LCM nākošo 6 mēnešu laikā ir jāaug

tikpat strauji kā līdz šim. Mūsu visu uz-

devums ir līdz būvdarbu uzsākšanai

rūpēties par latviešu kapitāla pieaugu-

mu, kas reizē nozīmē arī lētāku dienas

maksu jaunajā internātā. Dāvināsim 40.

MLĢ izlaidumamjaunā internātaatslē-

gas!
Konti: Latviešu cents Minsterē, Post-

scheckkonto Nr. 590 50-467, Pscha.

Dortmund, Stadtsparkasse Münster,

Kto.-Nr. 317 669 (BLZ 400 501 50).

*

Visuzskatāmāk jauno internātu un

kultūras centru parāda modelisun plāni

land ieejas telpās. Uz brīdi mēs varam

atgriezties Augustdorfas barakās un

Grēvenes ielas kazarmās. Uz brīdi pa-

taujāt, pavērtēt kā mēs šos 40 gadus

esam ~turējušies". Šķiet, ka mūsu ir

mazāk, bet šodien esam stiprāki,
sīkstāki un vērienīgāki.

•

Daļa no topošā kultūrascentra kodo-

la ir jau šodien zem MLĢ jumta. Dr.

Austra Rudzīte jau gadu desmitiem ir

rūpējusies par latviešu rakstu krāšanu.

Viņa ir gādājusi, lai Jaunsudrabiņa,
Mauriņas, leviņas, Ermaņa un Apses
raksti būtu pieejami literatūras pētnie-
kiem. Viņa pašrocīgi ir iekārtojusi Jaun-

sudrabiņa un Mauriņas mūzejus. Min-

sterē ir otra plašākā trimdas izdevumu

krātuve un archīvs. JaJūs, piemēra pēc,

vēlaties palāpot Jūsu jeb Jūsu vecāku

DP nometnes laika laikrakstu, tad Jums

atliek tikai pajautāt Rudzītes kundzei.

Jaunsudrabiņa un Mauriņas muzeju

apskate būs iespējama sākot ar svētdie-

nu, 29. jūliju, no pl. 9—12 un 18—21,

Rudzītes skolas bibliotēkā, kur darbo-

sies archlva dublētu tirdziņš.

Viena no plašākām privātām mākslas

kollekcijām ir Vācijā LCM valdes

locekļa G. Graudiņa Detmoldaslatviešu

muzejā. Dziesmu dienu viesiem būs ie-

spēja iepazīties ar daļu no šīs kolekcijas

MLĢ klašu telpu spārna pirmajā gai-
tenī. Redzami būs gandrīz pilnīga Latvi-

jas armijas ordeņu, pulka zīmju un citu

nozīmju kolekcija, bet arī citi retumi,

piemēram, Tērbatas studentu „Biercip-

feji",
*

levērojamu lomu pēdējo mēnešu

LCM kapitāla pieaugumā spēlēja LCM

laimestu zīmes. Laimestus izlozēs dzies-

mu dienu balles laikā. LCM laimestu

zīmes Jūs variet vēl joprojām iegādāties
uz brīdi iegriežoties Detmoldas mūzeja

izstādē, MLĢ telpās.
*

Bet pāri visam: LCM sveic Jūs sirsnīgi

dziesmu dienās!

Bijušie ALĢ/MLĢ skolēni un viņu bērni MLĢ DAUDZINĀJUMA mēģinājuma laikā

Rīcības komitejas locekļi - bijušie ALĢ/MLĢ skolēni

Dejo bijušie MLĢ skolēni Sabīne un Šefs
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KANADAS
LATVIEŠU
CENTRS
TORONTO

Pār jūfiņu dziesmu sviedu

Lai dzird mani bāleliņi,
Lai dzird mani bāleliņi
Manā tēvu zemītē!

KANADAS LATVIEŠU CENTRS TORONTO

SVEIC SVĒTKU DALĪBNIEKUS PASAULES

BRĪVO LATVIEŠU DZIESMU DIENĀS!

MAZPUTNIŅŠ
mēnešraksts latviešu bērniem visā pasauli

sveic

latviešus no visas pasaules Minsterē!

Vai jūsu mājā ir latviešu bērni? Vai viņiem pienāk

MAZPUTNIŅŠ,
vienīgais vispārīgais un nacionālais bērnu mēnešraksts latviešu bērniem visā

pasaulē? Žurnāls, kas jau 26. gadu nemitīgi lido pie lasītājiem, stāstot tiem

stāstus un pasakas: runājot par Latviju un latviešiem: sportistiem, zinātnie-

kiem, un latviešu bērniem visos kontinentos. Mazputniņš publicē oriģinālus
bērnu dzejoļus; svin mūsu tautas svētkus; tajā ir spēles, mīklas, joki, pašu

lasītāju darbi, un kopā 480 lappuses bērnu vielas labā, pareizā latviešu valodā

ik gadus.

Kā var būt māja ar latviešu bērniem, bet bez Mazputniņa? Pasū-

tiniet žurnālu tūliņ!

Mazputniņam, 7012 Church Street, Dept. M

Morton Grove, IL 60053, USA

Lūdzu sūtiet Mazputniņu

Pievienoju U.S. $20.00, vai līdzīgu daudzumu citā valūtā.

SiiiiiiiiißiiiifiiiifiifiiniiiiffffiiflfffffififffffiiffivifffffffiffiffffffffiffiifffiffififiiflffffifffiffiffffffiiflifffiffffrififfliffffflffffiffffiiffffMffffiffiffiiffīrflffifffifiiiu

MINSTERES LATVIEŠU

ĢIMNĀZIJAS BIJUŠO SKOLĒNU

UN DRAUGU BIEDRĪBA

S Mūsubiedrību dibināja 1973. gadā ar mērķi atbalstīt Minsteres Latviešu ģimnāziju. |
Ē Par pilntiesīgu biedru mūsu organizācijā var kļūt katrs šīs skolas bijušais skolēns vai i

skolotājs, bet par biedru veicinātāju aicināts kļūt katrs, kas vēlas atbalstīt šo skolu. |
5 Lai uzturētu sakarus ar visiem biedriem, divreiz gadā iznāk biedrības apkārtraksts j

| ar informāciju par MLĢ un biedrības darbību.

Savā darbības laikā esam skolai, internātam un skolēnu pašpārvaldei kopā noziedo- |
| juši turpat 70 000 marku, neraugoties uz to, ka šobrīd biedrībā ir tikai 96 piltiesīgi |

biedri un 31 biedrs veicinātājs. (Biedra maksa ir 10 marku mēnesī, studentiem 5 |
S markas).

***

MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNĀZIJAS BIJUŠO SKOLĒNU UN DRAUGU |
BIEDRĪBA ir vienīgā biedrība, kuras vienīgais mērķis ir atbalstīt

vienīgo latviešu ģimnāziju brīvajā pasaulē, un tāpēc ARĪ TEVI MEKLĒ!

Tiksimies Dziesmu dienulaikā ceturtdien, 2. augustā pl. 20.30 LCM laukumā (Salz- =

I mannstr.) biedrības rīkotajā ŠAMPANIEŠA VAKARA!

1 Biedrības priekšsēde: Rasma Lazda, Paul-Engelhard-Weg 58, 4400 Münster

Dresdner Bank AG Köln

Nr. 3 658 958

BLZ 37 080 040

Postscheckamt Köln

Nr. 2819 91-509

BLZ 37 010 050

Latvian Credit

Union Ltd.

491 College St.

Toronto, Ont.

M6B IAS Canada

Nr. 3677

Heritage Federal

Credit Union

Latvian Branch

4146 North Eiston Ave.

Chicago, 111. 60618, USA

Nr. 596



Minstere un latvieši

Kārlis Kangeris

Minsteres pilsētas un latviešu likteņi
cieši saistīti ar abiem pasaules kariem un

to sekām. Ja Pirmajā pasaules karā lat-

viešus uz Minsteri atveda kā kara

gūstekņus, tad Otrā pasaules karā tie te

vairāk vai mazāk ieradās brīvprātīgi vai

vismaz pēc tā te palika brīvprātīgi, lai

glābtu savas dzīvības no komunistu var-

mācības. Pirmā Pasaules kara beigu

posmā un pēc Vācijas kapitulācijas lat-

viešu gūstekņi devās atpakaļ uz mājām,
lai piedalītos Latvijas valsts veidošanā

un brīvības cīņās, bet p6c Otrā pasaules
kara pastāvošie apstākļi bēgļus spieda te

iekārtoties uz palikšanu un ilgstošu cīņu

par Latvijas tautas tiesībāmpsc brīvības

un pašnoteikšanas.

Minsteres Meža kapos Lauheidē

(Lauheide) atrodas kapu kopiņa, kur at-

dusas Lāčplēša kara ordeņa kavalieris

E. Pumpurs, kura dzīves stāstā

atspoguļojas visa latviešu tautas vēstu-

res traģēdija - atrasties divu lielvaru in-

terešu sfairā. Pirmoreizi Pumpurs Min-

stere nonāca 1915. gadā, te pavadot trīs

gadus sava ienaidnieka kara gūstekņu
nometne. Otrreiz šurp bija jādodas sava

bijušā ienaidnieka uniformā un dzīves

pēdējais posms jāpavada savā agrākajā
ciešanu vietā.

Pirmā pasaules kar,a sākuma posmā

krievu karaspēks, sevišķi armijas XX

korpuss, kurā cīnījās Vidzemes un Kur-

zemes dēli, iebruka Austrumprūsijā,

ciešot neveiksmes, pie kam liels skaits

nonāca vāciešu gūstā. Viņu tālākais ceļš
veda uz lielajām gūstekņu nometnēm

Vestfāle, to starpā arī Minsteri. Te

90 000 gūstekņu vidū bija 30 500 caris-

tiskās Krievijas pilsoņi, arī lielāks skaits

latvieši, kaut eksaktais skaitlis nav vairs

zināms. Ka skaits ir bijis paprāvs, par to

liecina speciāla latviešu bibliotēkas ierī-

košana un no Kurzemes pārsūtītoavīžu

eksemplāru skaits.

Dzīve nometnē nebija viegla. Kā E.

Pumpurs kādreiz stāstīja šī raksta auto-

ram, tad bijis no zāles jāvāra zupa un

jāgrauž koku mizas, laitikai varētu kaut

maz izvilkt dzīvību. Kas bija spējīgs, to

nozīmēja darbos. Jauz darbupilsētā bi-

ja jādodas vienam, tad tas notika sarga

pavadībā, kam pār plecu bija šautene ar

uzspraustu durkli, un abiem, vai vismaz

gūsteknim bija jāiet pa ielas vidu.

Jebkāda saskare ar vietējiem iedzīvotā-

jiem bija aizliegta, un par kontaktu

meklēšanu draudēja sods. Lai padarītu
bēgšanu grūtāku, tad atlīdzinājumu par

darbu izmaksāja speciālā, tikai gūstek-

ņu nometnēs derīgā valūtā.

1917. gada 3. septembri Minsterē

īpaši atzīmēja, par ko pilsētas kara

chronikā teikts: „Galvenais notikums,

Rīgas ieņemšana, ir mūsu pilsētai ar se-

višķu, pieminēšanas vertu nozīmi, jo

tur, pirms 700 gadiem, austrumu kolo-

nizēšanā Minsteres iespaids bija notei-

cējs. Atkal vācu karavīri ieiet vēl pastā-

vošajā .Lielā Minsteres istabā*. Sakarā

ar šīs ģenuīnās, tālās vācu pilsētas atkal

pievienošanu, (...)• Minstere tiek karor

gota."
Drīz sekoja (Brestas) miera līgums ar

Krieviju, bet tas krievu, resp., arī latvie-

šu gūstekņu likteņus daudz nemainīja.

Paredzētie atvieglinājumi ikdienas dzīve

tikpat kā neizpaudās un turpinājās pa-

zemināšana un tiesību ierobežošana.

Vēl vienmēr nedrīkstēja braukt ar tram-

vajiem, pat apsardzes pavadībā iegriez-

ties kafejnīcās vai krogos utt. Tad

nepārsteidz, ka neviens latvietis, cik

zināms, nav Minstere palicis un visi

sākot ar 1918. gadu ir devušies atpakaļ
uz savu dzimteni. Iztukšojās arī 111 Min-

steres gūstekņu nometne Grevenes ie-

las Kājnieku kazarmas; un tā ir atkal

likteņa ironija, ka pēc Otrā pasaules ka-

ra šais kazarmās ilgu laiku mitinājās lat-

vieši šoreiz bēgļi.
Latviešu gūstekņi atstāja Vāciju. Te

ieradās pirmais baltvāciešu „repatrian-

tu" vilnis, bet arī latviešu komūnisti, lai

organizētu dažādās pilsētās revolūciju.

Turpretī vācu labais spārns, vēlākie na-

cionālsociālisti 1922. gadā biedēja vācu

darba ļaudis, ka palīgā sauktajām sveš-

tautiešu vienībām «latviešiem un

ķīniešiem tā būšot lielākā bauda

,nopļaut' streikotājus vācu biedrus".

Bet norima arī Vācija un latviešu vārds

galvenokārt tikai parādījās neskaitā-

majās baltvāciešu, publikācijās, kurās

sūdzējās par netaisnībām, kas viņiem
nodarītas ar agrārreformu. Pienākot

1939. gadam Vācijā bija reģistrēti 2000

Latvijas pavalstnieki, no kuriem 350 pēc
tautības skaitījās latvieši.

Tiešā pēckara posmā Minstere latvie-

šiem nebijanekāds jēdziens. Latvieši bi-

ja pulcināti 15 km no Minsteres attālajā

Grēvenē, kas toreiz skaitījās Vācijas
lielākais ciems. Uz Minsteribija jābrauc
„melnā tirgus" darīšanās spekulēt.

Arī Minsteres universitātes latviešu stu-

denti galvenokārt dzīvoja Grēvenē. No

tiem laikiemvēl vienmērpastāv un aktī-

vi darbojas 1946. gadādibinātāMinste-

res latviešu studentukopa (MLSK). Bla-

kus „melnajam tirgum" un universitātei

1947. gadā klāt nāca transitnometne,

kas atradās pie DortmundasrEmsas

kanāla, šodienas Kērdes (Coerde) pilsē-
tas daļā. Šai nometnei cauri izgājuši
vairāki tūkstoš latvieši, gatavojoties iz-

ceļošanai uz Lielbritāniju, Kanādu vai

Austrāliju. Kulmināciju šeit sasniedza

1947. gada beigās, kad nometnē vienlai-

kus uzturējās, resp., pēdējo akceptu ie-

ceļošanai gaidīja pāri par 600 latvieši.

Likvidējās nometnes, arī Grēvene. Arī

izceļošanas straujums bija pārsniedzis
savu kulminācijas punktu. Tā 1948. ga-

da beigās Minsterē varēja saskaitīt 216

latviešus, bet gadu vēlāk vēl tikai 66.

lestājās klusums un vienīgo aktīvitāti

Minsterē izrādīja tikai studentu kopa,
kaut tai laikā arī skaitliski maza.

īstā Minsteres latviešu vēsture sākās

tikai ar 1957. gada aprīli, kad likvidēja

Augustdorfas nometni un vairums lat-

viešu no turienes pārcēlās uz Minsteri.

šurp pārcēlās Minsteres, resp., toreiz

Augustdorfas Latviešu ģimnāzija, šurp

pārcēlās Vācijas latviešu pārvalde r~

Latviešu centrālā komiteja (LCK) un

Daugavas vanagu galvenais sēdeklis,

tāpat arī citu biedrību un organizāciju
„sēdekļi", kurus reprezentēja bij. pulk-
vedis Vilis Janums. Sākot ar šo gadu
Minsterc sāka arvien vairāk izvirzīties

par Vācijas latviešu centru, bet sākot ar

sešdesmito gadu beigām sāka arī iespies-
ties visas pasaules latviešu apziņā kā

Minsteres Latviešu ģimnāzijas (MLĢ)
„mäjvieta".

Sākuma posma lielākais latviešu sa-

rīkojums Minsterē bija 1961. gada
Kultūras dienas ar pāri par 1000 dalīb-

niekiem no visas Eiropas. Šī sarīkojuma

ietvaros, ideja, par Eiropas latviešu

dziesmu svētku rīkošanu, ieguva konk-

rētu saturu. Šis ir bijis lielākais sarīko-

jums Minsteres latviešu vēsturē. Bez tā

Minsterē šais 27 gados ir bijuši simtiem

citu lielāku un mazāku sarīkojumu, kas

pulcinājuši latviešus no Minsteres, Vāci-

jas, Eiropas un pat plašās pasaules. Pat

1973. gadā Minsterē kandidēja Eiropas

latviešu dziesmu svētku rīkošanai, kas

toreiz neizdevās, galvenokārt mazdūšī-

bas dēļ, tos nododot Ķelnei.
Minsterē latviešu skaita ziņā ir mazs

centrs un to skaits parasti ir svārstījies

starp 200 un 300, šodien atkal esot kul-

minācijas pusē. Bet šeit ir atradušies un

atrodas daudzu latviešu organizāciju bi-

roji un aktīvie darbinieki. Šeit ir Latvie-

šu ģimnāzija un vācu universitāte, kuras

piesaista jaunatni. Te darbojas Latviešu

centrālās komitejas birojs, Rietumvāci-

jas Daugavas vanagu birojs, Daugavas

vanagu ģenerālsekretārs, PBLA In-

formācijas birojs un vēl citi iestādījumi,

kurus reprezentē atsevišķas personas.

Te ir Minsteres Latviešu ģimnāzija ar

savām kultūras vērtību krātuvēm, archī-

viem, ar Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas

Mauriņas, Konstantīna Raudīves, Pēte-

ra Ermaņa un Kārļa leviņa mūzejiem un

materiālu krātuvēm. Minsterē ir Stāka

grāmatu archīvs, Latviešu trimdas ar-

chīvs, Latviešu Leģiona archīvs, Latvi-

jas Sarkanā krusta archīvs un dažādi citi

materiālu un dokumentukrājumi.
Minsterē darbojas Minsteres latviešu

komiteja, Daugavas vanagu nodaļa,
Minsteres latviešu studentu kopa, ev.-

lut. draudze, katoļu draudze, jauktais
koris un dažādu citu organizāciju un

biedrību individuālie pārstāvji. Nepār-

protami Minsteres „sirds un dvēsele" ir

latviešu skola, kurā kopš sešdesmito ga-

du beigām mācījušies arī pāri par 200

jauniešu no aizjūras zemēm. Ar sešdes-

mito gadu beigām sākās MLĢ „interna-

cionālizēšana" to no tīras Vācijas latvie-

šu skolas pārvēršot par visu latviešu

trimdas pasākumu. Tā Minstere ar sa-

vām organizācijām, skolu, kultūras

vērtību krātuvēm ir kļuvusi par centru,

kufā latvieši iegriežas no visām pasaules

malām. Bez tam personīgās draudzības

un saites, kas radušās gadu tecējumā,

pastiprinājušas šos procesus, sevišķi

jaunatne, kurai šejienes „krogus kultū-

ra" slavenajās vietās kā „Kanone",

„Pumpernikefi", „Gloke", bijuši punk-
ti, kur savos ceļojumos vērts iegriezties

un pakavēties sarunās.

Jēdziens latvietis Minstere nav svešs,

kuru bieži asociē ar MLĢ. Par latvie-

šiem un viņu problēmām jo bieži

rakstīts vietējā prese un ilgā personīgā

saskare darījusi savu, lai latviešu vārds

un viņu liktenis būtu visiem zināms. Vi-

siem tiem, kas atbraukuši uz Minsteri,

tā kļuvusi tuva, neskatoties uz to, ka

vestfāliešiem raksturā medz pierakstīt
noslēgšanos no svešiniekiem un pat

stūrgalvību. Arī vestfālieši, tāpat kā lat-

vieši ir bijuši viensetnieki un tas prasa

savu laiku, lai tuvāk izprastu un iepazītu
šo tipu. Arī ar iestādēm pamazām attīs-

tījušās labas attiecības.

Tā Minstere gadu tecējumā ir izveido-

jusies par Vācijas centru īstā vārda nozī-

me, bet kuram arī ir savs izstarojums

pāri robežām. Bet ir arī savas grūtības,

kuras jāatrisina un jāpārvar. Šai vir-

zienā Kultūras centra uzcelšana Minste-

re būtu milzīgs solis uz priekšu.

Minsteres doms

PROGRAMMA
Šķiramies šķērsam,
tiksimies krustu,

lai mēs viens otram

vairs nepazustu.

Veltas Sniķeres veltījums

2. VLJK Londonā

EIROPAS LATVIEŠU JAUNATNES

APVIENĪBA SVEIC DZIESMU

DIENU APMEKLĒTĀJUS

MŪSU PILSĒTĀ,

MINSTERĒ!

Mas gaidām Jūs ELJA 30 gadu

jubilejas kongresā no

7. līdz 12. augustam,

Frekenhorstā

Nevis slinkojot un pūstot!

Otrdien, 7. augustā

8.30 9.30 Brokastis

10.30 Atklāšana

Gundega Mučhka

Jūlijs Kadelis

13.00—14.00 Pusdienas

14.30 Referāts

Trimdas paaudzes iespaids u;

savu apkārtni
Gunārs Pāvuls

18.30—19.30 Vakariņas
20.00 Referāts

Baltiešu brīvības un miera

kuģis 1985. gadā

Anita Bēdele

21.30 Referāts

7. VLJK Kanādā

Alberts Upeslācis
22.30 ELJA SN rīkotais vakars

Trešdien, 8. augusta

8.30 9.30 Brokastis

10.00 Referāts

Kas ir Latvijas PEN-klubs?

Gunārs Irbe

13.00—14.00 Pusdienas

14.30 panelis

Kultūras brīvība un

organizatoriskā forma trimdas

dziesmu svētku nākotnē

Andris Kadeģis
Anna Muchka

Marks Opeskins

Vada: Juris Kaža

18.30—19.30 Vakariņas
29.00 Referāts

Rokmūzika Latvijā
Dainis Mjartāns

22.00 Roknakts

Vada: Nīls Ebdens

Ceturtdien, 9. augustā

8.30 9.30 Brokastis

10.00 Referāts

PBLA Baltijas tribunāls 1985

gadā Kopenhāgenā

Jūlijs Kadelis

13.00—14.00 Pusdienas

14.30 Referāts

Baltijas jautājums Eiropas

Parlamentā un BATUN

darbība Eiropā

Imants Gross

18.30—19.30 Vakariņas
20.00 ELJA AN rīkotais vakars

22.00 Dia-izrāde:

ELJA 30 gados

Vada: Sabīne Beca

Piektdien, 10. augusta
8.30 9.30 Brokastis

10.00 SPORTA NODARBĪBAS
Vada: Ansis Upīte

13.00—14.00 Pusdienas

14.30 Panelis

ELJA manos gados un

skatījumā
Vilma Tenese-Bērziņa
Dainuvīte Neimane-Urdze

Ģirts Zēgners

Gundega Muchka

Vada: Valdis Labinskis

18.30—19.30 Vakariņas
21.00 ELJA VN rīkotais vakars

Sestdien, 11. augusta

8.30 9.30 Brokastis

11.00 Pilnsapulce

13.00—14.00 Pusdienas

14.30 Pilnsapulce

18 30- 19.30 Vakariņas
21.00 Balle

Svētdien, 12. augusta

8.30 9.30 Brokastis

10.00 Dievkalpojums

Fricis Kristbergs

11.00 Kongresa kritika

13.00—14.00 Pusdienas

Kongresa beigas

8 Dziesmu dienu avīze Minsterē 1984. gada vasarā

Sveicam Minsteres Dziesmu dienu

dalībniekus!

AUSTRĀLIJA

1985. g. no 2. līdz 9. janvārim
Tasmānijā.

Juris Ruņģis
21 Margaret Street

Roseville, N.S.W.

2069 Australla

GAREZERA

1984. g. no 19. līdz 26. augustam

Sandra Kronlte-STpola
30449 Florence

Garden City, MI 48135

oo

RIETUMKRASTA

LATVIEŠU

IZGLĪTĪBAS

CENTRA

no 29. jūlija līdz 5. augustam

ģimenēm, kurās viens vecāks

neruna latviski un bērniem nav

latviešu valodas zināšanu.

Miervaldis Janševics

24007 - 48-th Avenue West

Mountlake Terrace,

WA 98043

KATSKILOS

no 26, augusta līdz 2. septembrim

Ilze Buls

4 Elmwood Sreet

Stamford, CT 06902

ANGLIJA

no 11.Rdz 26. augustam Almēlij*

Dzidra Purmale

34 Brook Road

Leicester. LES 2#E

England

PBLA IxflßTbas padome
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Baltijas kartes, ainavas un grāmatas

ILLUSTRIERTE BUCHER

INKUNABELN - ALTE DRUCKE

WISSENSCHAFTLICHES ANTIQUARIAT

PHILOSOPHIE - THEOLOGIE

PÄDAGOGIK
- LITERATUR - SPRACHWISSENSCHAFT - KUNST

GESCHICHTE - ORTS- UND LANDESGESCHICHTE

ALTE UND DEKORATIVE GRAPHIK

STÄDTEANSICHTEN -
ALTE LANDKARTEN

Antiquariats-Kataloge auf Wunsch
-

Ankauf von Bibliotheken und wertvollen Einzelwerken.

Ol Antiquariat
Stenderhoff

4400 MÜNSTER

TELEFON (0251) 44749

ALTER FISCHMARKT 2 1

Die erste umfassende Darstellung
der reichen und kraftvollen Kultur

der baltischen Völkerfamilie:

Letten,Litauer, Kuren und Pruszen

MarijaGimbutas

Die

Volk im

Ostseeraum

272 Seiten mit zahlr. Abb.u. Karten, DM 38,-

Herbie

Lettische Bücher

und Bücher über Lettland

neu und antiquarisch

Versand in alle Länder der westlichen Welt

Fordern Sie meine Angebote an!

Harro v. Hirschheydt
Postfach 810 769

D-3000 Hannover 81

Bundesrepublik Deutschland

Latvijas Atjaunošanas Komiteja Eiropas Centrs

European Committee For Latvian Freedom

SVEIC

PASA ULES BRĪVO LA TVIEŠU

DZIESMU DIENUMINSTERĒ

RĪKOTĀJU, DALĪBNIEKU UN

KUPLO TALO UN TUVO VIESU

SAIMI

Bucher

in 3
Etagen

Drubbel 19

4400Münster

ö 2 51-4 4571

Bucher

in 3

Etagen

Bucher

in 3

Etagen

Wissenschaften

fremdsprachige
Taschenbücher

Obergeschoß

hier finden Sie Literatur-

undSprachwissenschaften

Pädagogik, Philosophie

Psychologie, Soziologie
Geschichte & Politik

allgemeines Sortiment

Erdgeschoß

deutsche Taschenbücher

Untergeschoß

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst

pazaudēt. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

Jānis Jaunsudrabinš

DZIESMU SAIMI MINSTERĒ

sirsnīgi sveic

LATVIEŠU

NACIONĀLĀ

PADOME

LIELBRITĀNIJĀ

un

LATVIEŠU MĀJA

ALMELIJA

72 Queensborough Terrace,

London, W2 3SP, England
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PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBA

UN

LATVIJAS BRĪVĪBAS FONDS

Sveic Dziesmu dienu dalībniekus Minsterē.

LAI LĪGO LEPNA DZIESMA TEV, BRĪVĀ LATVIJA!

LATVIEŠU TAUTAS KOPĪBA

RIETUMVĀCIJĀ

Vācijas latvieši sveic Pasaules

Brīvo Latviešu dziesmu dienu

dalībniekus Minsterē

Latviešu centrālā komiteja

Hoyastraße 7

4400 Münster

Telefons (0251) 22202



Vai ziniet kas ir latviešu fonds!

O Latviešu Fonds kopš tā dibināšanas 1971. gadā ir piešķīris vairāk kā $3OO 000 lat-

viešu kultūras un izglītības vajadzībām.

O Latviešu Fonds ir jau atbalstījis vairāk kā 100 pasākumus arī Saules jostu, Ba-

ņutu, Mazputniņu, Latvju Enciklopēdiju, Benjamiņa Jēgera Latviešu trimdas biblio-

grāfiju, Jāņa Šiliņa Latvju mākslu.

O Līdzekļus Latviešu Fondam noziedo vai aizdod atsevišķas personas vai organizāci-

jas, kuras tad kļūst par Fonda dalībniekiem.

O Līdzekļus atbalstāmiem pasākumiem rakstveidā balsojot piešķir Fonda dalībnieki.

O Balss tiesības uztur ziedojot vai aizdodot vismaz $lO mēnesī līdz sasniegts $ 1000 un

iegūtas balss tiesības uz visu mūžu.

O Latviešu Fondu vada deviņu vīru padome, kur;u ievel dalībnieki.

O Līdzekļu apsaimniekošanu pēc padomes norādījumiem veic īpaša lietpratēju komi-

sija.

O Latviešu Fonds saviem piešķīrumiem lieto tikai ieguldīto līdzekļu peļņu un vērtības

pieaugumu. Fonda kapitāls paliek neskārts. Aizdevumi uz pieprasījumu tiek at-

maksāti.

O Katru gadu padome latviešu presē paziņo piešķīrumiem izlietojamo līdzekļu lielumu

un uzaicina pieteikt projektus latviešu kultūras un izglītības veicināšanai.

Atbalstiet Latviešu Fondu!

Kļūstiet par Fonda biedriem un balsotājiem līdzekļu piešķiršanā

Tuvāka informācija pieprasāma Latviešu Fonda priekšsēdim:

Guntim Šiliņam
20 Nonquon Drive

Seagrave, Ont.

Canada, LOC IGO
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Daugavas vanagu saime

Kanādā sveic Pasaules

brīvo latviešu Dziesmu

dienas Minsterē!

Daugavas vanagi Kanādā
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„Dziesmu kalnā uzkāpiet,
Saules mūžu dzīvojot!"

Daugavas Vanagu

Centrālā valde

sveic

pasaules

brīvos latviešus

Dziesmu dienās

1984. gadā

Minsterē

LKIA CV sasauc informācijas sanāksmi š.g. 2. augustā pīkst. 20.00 Halle

MünsterlandBierklause telpā. Visi laipni ielūgti!

Sveicam visus

pasaules brīvo

Latviešu dziesmu

dienu apmeklētājus

Minsterē!

Latviešu kara invalidu apvienības
centrālā valde

Aicinām apmeklēt un pavadīt atvaļinājumu kara invalidu namā „GAUJA
7919 Au bei Illertissen, Hauptstr. 28

tel. (07303) 3808

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE

P. O. BOX 4578, ROCKVILLE, MARYLAND 2Ö850-0432

TEL.: (301) 340-1914

Amerikas Latviešu Apvienība

sveic otro Pasaules brīvo latviešu

dziesmu dienu saimi Minsterē

kā rīkotājus, tā dalībniekus un ap-

meklētājus. Celsim augstu mūsu

dziesmu! Būsim stipri un lepni kā

latvieši! ALAs vēlējums lai šīs

dziesmu dienas mūs vieno un tuvi-

na lielajam mērķim brīvai Lat-
•• • •

vijai!

Visvaldis Klīve,

ALAs valdes priekšsēdis

PASAULES BRĪVO

LATVIEŠU DZIESMU

DIENĀS MINSTERĒ,

VĀCIJĀ 1984. GADĀ

SVEIC RĪKOTĀJUS UN APMEKLĒTĀJUS

DVF VALDE

NAMS un

STRAUMĒNU MĀJA

KLUBI un

GRĀMATNĪCA

DVF 72, Queensborough Terrace, London W2 3SP England

Nama un grāmatnīcas tālr. 01-229 1652

STRAUMĒM tār. Rugby (860) 599



1984. gada vasarā Minsterē Dziesmu dienu avīze 13

DAUGAVAS VANAGU

saime Austrālija

sirsnīgi sveic

Dziesmu svētku rīkotājus un dalībniekus Minsterē un novēl vislabākās sekmes latviešu

vārda popularizēšanā pašā Eiropas sirdī.

Lai mūs dzird un klausās ne tikai tautieši tēvzemē, bet arī tās okupanti. Lai viņi zina, ka

„NEBEIGS CMTIES LATVIJAS DELP tik ilgi, kamēr Latvija nebūs brīva.

LAI SKAN DZIESMAS BRĪVAI LATVIJAI!

DV Austrālijas valde

Sirsnīgi sveicam visus rīkotājus, vadītājus, dalībniekus

un tālos un tuvos svētku viesus un novēlam tikšanās iz-

jūtā un dziesmu skaņās smelties jaunus spēkus un ticību

darbam par mūsu tautas labāku nākotni. Lai dziesmas

aizviļņo līdz pat dzimtenes krastam, tur uzticīgo sirdis

stiprinot:

Daugavas Vanagu Zviedrijas saime

PBLA Dziesmu

dienu dalībniekus

Minsterē sveic:

Daugavas vanagu Fonda

Ziemeļu Anglijas novada

vanagi un vanadzes:

Bradfordā,

Donkasterā,

Halifaksa,

Hadersfīldā,

Karlailē,

Līdsā un

Silsdenē

TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!

Sirsnīgi sveicam Dziesmu karavīrus,

rīkotājus un viesus

Dziesmu svētkos Minsterē!

DVF Koventrijas nod. saime

Klubs

un „Müsmäjas" iedzīvotāji, Anglijā.

DAUGAVAS VANAGU

RIETUMVĀCIJAS VALDE

SVEIC VISUS PASAULES

BRĪVO LATVIEŠU

DZIESMU DIENU

DALĪBNIEKUS!

DZIESMA UN

VIENĪBA

SPĒKS

Dānijas Latviešu Nacionālā komiteja

Lielākais latviešu laikraksts brīvajā Eiropa

imyt?*h\
— LATVJLAN MfiWSPAPBE =====

iznāk četras reizes mēnesī

un

sniedz aktuālu informāciju par latviešu dzīvi

trimdā un okupētajā Latvijā

SVEIC TAUTIEŠUS

PBL DZIESMU DIENĀS MINSTERĒ

Pie apgāda pastāv grāmatnīca, kur dabūjami visi trimdas latviešu izdevumi.

Grāmatas izsūta pa pastu visā pasaulē. Dziesmu dienu laikā MLĢ telpās katru

dienu starp pl. 9.30 un 13 jūs varat tieši pie apgāda LATVIJA grāmatu galda

iepirkt grāmatas un pasūtināt laikrakstu LATVIJA.

Redakcija
Pöner Str. 26

D-2420 Eutin

Apgāds un grāmatnīca

Hoyastr. 7

D-4400 Münster
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Kopš gadiem pazīstams kā:

Jānkrodzinš
i i

O Bagātīga pusdienu un

vakariņu karte

O Dārza terase zem liepām

O Telpas svinībām līdz

130 cilvēkiem

O Visu dienu atvērts

O Otrdienās slēgts

O Krodziniekam labi nervi

®®®®®®®®®

ii*

1

Ifcftaurant uns Äaffeeljaus

Jnb. i Stöben

<&alTel|tftge 631 - tteUfwi 213937

4400 Hlfinfter

Gaststätte zum Faß

5 3

€C

r

Tuvākais krogs MLĢ
(pilsētas virzienā)

Šinī omulīgajā krodziņā
tiekas Minsteres latvieši

Krodzinieks Jūs labprāt

draudzīgi apkalpos

Kerßenbrockstr. 8, Tel. 25632

r

% Das Blaue

m

■a ■i

!■■!

Haus 5

f SpinātiSpinātu nūdeles mūsu „pärceptiem" nūdeļu podiem gatavojam mēs paši

no svaigfim olām, kviešu miltiem un spinātiem

Visi četri krodziņi atrodas pazīstamajā Min-

steres studentu krodziņu kvartālā Kuhviertel

uz Kreuzstraße

Restaurant

€totge Hampe
Alter Fischmarkt 26

4400 Münster

ff

Geöffnet von 11.00—3.00 Uhrfrüh • Tel.: 0251/55534

2llte6(Jsaftl)au6£eüe
Inhaber Josef Horstmöller

Münster, Telgter Straße 17, Ruf 43301

Spezialausschank der gepflegten und bekömmlichen UNION-Biere

...gut zu essen und zu trinken!!

Duo

9

I? c u i.

Baustellei

An der Āpo&teltfrcfč

Historische

Speisegaststätte
Inh.: R. u. M. Lück

Breul 9, 4400 Münster

Am Theaterparkplatz

Telefon 45330

Küche von: 17—23.30 Uhr

von

12—14Uhr

Münsters bekannter

Biergarten

an der Promenade

pie mums dabūjami:

„pärcepti" nūdeļu podi

ar pašu gatavotām

spinātu nūdelēm

KREUZSTRASSE

2|

0'

i;.;.;.;. ....

'MI

i iiiMU minu

••»!•••!■
.._

nnini

Sil ii »II ■li

il ■i ■i

II II 111ss
II II ■III

11

II

59

11

11
MIMIS BIERHAUS

Kurfürsten Kölsch • Pils 2000



Kurp iet?

Kur dzert?

Kur svinēt?

Minsterē dzīvo 250 „letini", bet pil-
sētā ir 450 krogi. Tātad pēc varbūtības

teorijas, vakaros izejot, „letiņš" vēlā-

kais otrā krogā satiks kādu tautieti. Šī

varbūtības teorija derīga katru vasaru,

kad pilsētā ir miers. Šogad Minstere, un

it sevišķi Minsteres krodzinieki, piedzī-

vos latviešu invāziju (tātad nebūs

miera), jo notiek Dziesmu dienas! Bet

kādos krogos svinēt Dziesmu dienas?

Došu apskatu par krogiem, kur gan

jaunā paaudze, gan arī ne tik jaunā pa-
audze varēs pasvinēt.

JAUTRAIS ODS Dziesmu dienu

alus telts (375 m 2), kas atrodas MLĢ pa-

galmā. Atvērts no pl. 7.00 no rīta līdz

pl. 1.00 naktī (skat. sarakstu). Krodzi-

nieki Jānis Cipulis, Viktors Kangeris un

Aramis Ebdens ir pārliecināti, ka Dzies-

mu dienudalībniekiradīs te tādu atmos-

fairu kā Borgena krogū Gotlandē.

*

NORDSTERN (Hoyastr. 3) gar-

šīgākie cāļi visā pagastā, atvērts līdz pl.
3.00 naktī. Šī vieta, bez šaubām, būs

latviešu rokās, un esmu pārliecināts, ka

kroga darbinieki pēc Dziesmu dienām

meklēs citu darbu, ja iepriekš nepiedzī-

vos sirdstrieku.
*

CAVETE, BLAUES HAUS, MIMJS

BIERHAUS, ZIEGE (visi Kreuzstr.)
studentu krodziņi galvenā krogu ielā

vecpilsētā. īpašnieks labi gatavojoties
Dziesmu dienām: aizjūras tautiešiem

esot iegādājies ledus mašīnas, lai konja-
ku varētu dzert ar ledu. Jābrīnās?

Pirms diviemgadiem Portlandē „letini"
tomēr baudīja šo „kokteili".

�

STUHLMACHER (Prinzipalmarkt
6—7) „

foršs" krogs blakus rātsna-

mam, kur pārdod alu no visām malām.

„Budweiser" šeit ir no Čechoslovakijas,
nevis no „St. Louis" ķīmiskās fabrikas.

*

DAS SCHWARZE SCHAF (Kö-

nigsstr. 31) Krogs divos stāvos, kas

atvērts līdz pl. 3.00 naktī. Samērāpazīs-

tama vieta, jo spēlē tikai klasisko mū-

ziku. " *~

CALYPSO (Bogenstr. 14) maza

kompakta diskotēka divos stāvos, kur

internāta meitenes, šad tad pavada ne-

dēļas nogales, iepriekš internāta audzi*

nātājiem iestāstot, ka braukšot uz Parī-

zi. Atvērts līdz pl. 5.00 no rīta, pirm-
dienās slēgts.

SCHUCAN (Principalmarkt) vis-

pazīstamākā kafejnīca Minsterē, atro-

das pašā centrā. Pusdienu laikā te ie-

griežas Minsteres „high society", bet

~letiņus" te redz retāk. Citas labas

kafejnīcas: GROTEMEIYER (Salzstr.),

KLEINMANN (Prinzipalmarkt) un

C4F£M4L/#(Frauenstr. 14).

*

DER BUNTE VOGEL (Rotenburg

20) studentu krogs, kur var arī labi

paēst. No „Bock-Bier" te jāuzmanās,
citādi izstaigāsiet kā raibs putns.

*

PINKUS MÜLLER (Kreutzstr.

4—10) vispazīstamākais krogs visā

apriņķī. PašbrūvStais alus ir redzēts

Sietlā un Bostonā. Ēdieni tipiski vestfā-

liski un tradicionālās krogu spēles ir ie-

priecinājušas «letiņus" no visām pasau-

les malām.
1 *

DEPOT (An der Kleinmannbrücke 5)
diskotēka ar lielu alus dārzu Minste-

res ziemeļos. Ja tautiešiem apnīk dejot

tautas dejas, tad šī ir īstā vieta kur var

līdz pl. 3.00 naktī iztrakoties.

*

GLOCKE (Hoyastr.) leģendārais
latviešu krogs netālu no MLĢ, iepretim
Nordšternam, kur agrāk ļoti daudzi lat-

viešu jaunieši vakaros pie Šefa iemācījās
latviešu valodu. Tagad jaunais krodzi-

nieks negrib, ka pie viņa dzied. Tautieši

izdzersim šo vietu sausu un iemācīsim

viņam visas Mārtiņa dziesmu grāmatas

dziesmas!
*

NILPFERD ELJA's ideologi te ie-

griežas pirms un pēc kongresiem, pirms
un pēc dievkalpojumiem, pirms un pēc

gulēšanās.

Labi restorāni: RA TSKELLER

(Prinzipalmarkt), KIEPENKERL (Spie-

kerhof), MÖVENPICK-RESTA U-

RANT (Kardinal-von-Galen-Ring),

STEINBURG HOTEL RESTAU-

RANT (pie ezera, Mecklenburger Str.),
PIZZERIA TA VERNA (Hoyastr.) un

TONNE DES DIOGENES (Bergstr.).

PULVERTURM (Breuel B—9)

liels alus dārzs, atrodas tieši pie pro-

menādes, bet ja līst labāk dodaties tālāk

uz DEUTSCHES HAUS (Jüdefelderstr.

31) vai KLEINES BRAUHAUS (Hol-

lenbeckerstr. 31). „Deucmäjä" ir laba

sīpolu zupa, KB var dzert no litra kau-

siem, abās vietās Minsteres latviešu ģim-
nāzisti svin dzimšanas dienas, vārdu die-

nas, piektdienas, sestdienas, otrdienas,

noliktos eksāmenus,nenoliktos eksāme-

nus, pēdējos vakarus Minsterē, brīvdie-

nas un svināmdienas.

BULLENKOPP (alter Fischmarkt

24) krogs pašā centrā, atvērts līdz pl.

3.00 naktī, dažreiz te spontāni uzspēlē
kāda džezbenda.

CHEETAH (Neubrückenstr.)
jaunākā diskotēka Minsterē, kur latvie-

šu mākslinieki rēgulāri pilnīgā bezsa-

maņā mēģina vācu skaistulēm iemācīt

polkas soli. To redzēt vien ir jau vērts

aiziet uz šo padārgo dejošanas džungļi.
*

KROKODIL (Melchersstr. 22) bi-

jušais, latviešiem labi pazīstamais Pum-

pernikels. Te parasti sākās (vai arī

beidzās) «pilsētas apskates" dažādu lat-

viešu sarīkojumu laikos.

ODEON (Frauenstr. 51) po-

pulārākā vieta Minsterē, arī starp „leti-

ņiem". Te notiks arī latviešu rokvakars

ar 3 grupām. Labi kokteiļi, garšīgs

„Bock-Biers", un cerams, ka pilns ar

tautiešiem.
*

Visi krogi/diskotēkas atrodas vairāk

vai mazāk pilsētas centrā, izņemot DE-

POT. Alternatīviem/hipīšiem Minsterē,

protams, arī ir iespējams pamatīgi iztra-

koties. GRÜNHAUS (Grevener Str.),

JOVEL CINEMA (Weseler Str.) un

KRONENBURG (Hammerstr.) ir

krogu-restorānu-dejošanas zāļu «sace-

pums", kur cenas ir civilizētākas nekā

citur, bet to nevar teikt par cilvēku ap-

ģērbu.

Dīvainā kārtā Minsterē dažādām

vietām nosaukumi sākas ar CAFE (CA-
FE KLING KLANG, CAFE REGEN-

BOGEN, CAFE APRIL), bet tās nav

kafejnīcas. Tie tik un tā ir krodziņi, ma-

zi un nesen atvērti, bet omulīgi. Dažām

vietām atkal ļoti pazīstami nosaukumi

kā piemēram HARD ROCK CAFE,

CALYPSO, BATAVIA un MAXIM-

BAR. Bet šīs vietas nekādā ziņā nav

salīdzināmas ar Londonas, Montreālas,

Ņujorkas vai Parīzes brālēniem, bet to-

mēr iegriezties te var katrā laikā.

*

Visi krogi/restorāni/diskotēkas at-

vērti vismaz līdz pl. 1.00 naktī, pēc tam

kādas 20 vietas ir atvērtas līdz pl. 3.00

vai pl. 5.00. Pl. 5.00 no rīta pirmās vie-

tas atkal atver. Tātad nebaidies, tautie-

ši, tu nenoslāpsi!
Aramis Ebdens
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Die Schwarz-Weiß Spezialisten machen:

• Kunstfotos und Fotoreportagen

• Filmentwicklung mit Kontakt in 4 Stunden

• Vergrößerungen bis Postergröße

• Reproduktionen von alten Fotos

Christoph Preker

4400 Münster, Dorpatweg 11

Tel. (0251) 278178

Hotel Restaurant

Griech. Spezialitäten Bundeskegelbahn

Sophokles Oustabassidis

Weseler Straße 316 (bei Auto-Bismark)

4400 Münster Telefon (02 51) 74013

Wmdthorststr. 67

jeden Dienstag und Mittwoch

Lady-Night

jeden Donnerstag und Sonntag

Schlemmerbüfett

Monsters
Tenne

Alter Fischmarkt 3-5

jeden Sonntag ab 17.00 und

Montag ab 19.00 Uhr Kneipen-Disco

(alle Drinks DM 2,-)

jeden Mittwoch � Donnerstag

Lady-Night

Neubruckenstr. 73

Gastronomie mit Pfiff!

Hier zapft der Gast sein Altbier selbst!
Im Ausschank Westfälische,

Tschechische u. Münchener Biere.

Tagl. bis 3 Uhr früh

SU«
Münzstr. 51

Klar wie dicke Tinte,
Bier trinkt man

in der Altstadt-Pinte.
Auswahl unter 9 Spitzensorten

Rannen £aß
Alter Steinweg 39

Altbierspaß
im.Hannenfaß

tägi. ab 11 Uhr, So. ab 17 Uhr

Kreuzstr. 12-14

Die rustikale

Disco-Kneipe
im Herzen der Altstadt,

jeden Mittw.: Hitparade

Restaurant

NORDSTERN
Hoyastr. 3

Nordstern-Hähnchen
auch außer Haus

tägl. ab 12.00 mittags
bis 3.00 früh geöffnet

zusätzliche Tel.-Nr. 20623

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

| Wiener Marie
Neubruckenstr. 73

1. Wiener Stadtheuriges £
in Münster

3 Tel. (0251) 45221 ļļļ
z NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU C

[III

»pezlalbiere

; aus eigener Brauerei

alü'iät DiequU munftcrfcfje

Altbierküche VlnfmsmüUtr

_4400 Münster, Kreuzstraße 4-10

Telefon (0251)4 51 51

«Utk An Sonn- und Feiertagen

Ruhetag!

USA,Holland, Belgien, Vg?
e

DZIESMU DIENU VIESUS

MINSTERĒ

sveic

Gaststätte Nilpferd
Salzmannstr. 53 MLĢ tuvumā

Mūsu krogū latvieši vienmēr

jutušies labi!

GAIDĀM JŪS CIEMOS!
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Uz brīvu Latviju mēs esam ceļa jūtīs. Tas asmens

jāizrauj, kas, svešinieka, iedurts tēvu zemes krūtīs.

Aizvesto saraksti apsūdz mūsu tautas slepkavas. Tie

apsūdz arī mūs, ja pametam tēvzemi postā, nekā ne-

darīdami apspiesto brīvības centienu labā.

Lūdzam apmeklēt Latviešu Nacionālā Fonda globālā

informācijas darba stendu (Frayments) Latviešu ģim-
nāzijas telpās.

Latviešu Nacionālais Fonds

1947 1984

Postbox 108

101 21 Stockholm

Birojs Västmannagatan 27 nb

i

I

X
/
/

Illustrētais katoļu žurnāls

GAISMA
atbildīgais redaktors Dr. J. Trizna

Rue Emile Goes 1, B-te 5
,

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgique Belgium
techniskais redaktors V. Krauklis

Skebokvarnsvägen 129, S-125 35 Bandhagen, Sweden

administrators Rev. P. Dupats
Place St. Job 19, B-1180 Brüssels, Belgique Belgium

sniedz aktuālas ziņas un daudzus attēlus

arī no Baznīcas dzīves dzimtenē Latvijā

sveic

tautiešus Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās

Minsterē

Sveiciens

dziesmu dienu

dalībniekiem!

Dr. med. Lilija Skultāns-Linde

Frühlingsstraße 8, 8060 Dachau

Tālr. (08131) 72498

(08131) 83350

REĢENERĀCIJAS KŪRES:

Pēc prof. Nīhansa un

Dr. Vīdemaņa,
Dr. Sandberga timus terapija,

ozona vai skābekļa dziedniecības veidi

SVEICAM DZIESMU DIENU DALĪBNIEKUS!

BALTISCHE BRIEFE

neatkarīgais baltiešu mēnešraksts
die unabhängige monatszeitschrift des

baltentums

CENA/PREIS: DM 48,60 GADĀ/JÄHRLICH

PASŪTINĀJUMS APGĀDAM/

BESTELLUNG BEIM VERLAG:

BALTISCHE BRIEFE, 2070 GROSSHANSDORF

LATVIEŠU KATOĻU

■■■■

LATVIJA

Amerikas Latviešu Katoļu Apvienība

sveic

tautiešus visā pasaulē

savā

30 gadu darbības atcerē

Stiprināsimies dziesmā, būsim vienoti

garā un darbos Dievam un Latvijai!

Piemiņas markas ir zīmējis mākslinieks-grafiķis

Juris Soikans

Katrā loksnē ir 10 markas, mūsu nacionālās krāsās.

Tautieši tās var iegādāties, pasūtot tās pie ALKA valdes:

2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, Minn. 55421, U.S.A.

Viena loksne maksā $ 2,00. Čeks rakstāms uz „ALKA" vārda.
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Latviešu

inženieru

saime

piedaloties

Otavas

Mietiņiem

sirsnīgi sveic

PBL

dziesmu dienu

dalībniekus

Minsterē

1984. gadā

Ä
HALLE mUOSTERLfinD jF

Die Allzweckhalle mit Weltstadtprogramm M %

Ein herzliches Willkommen

allen Teilnehmern des Lettischen

Sängerfestivals und Welttreffens

1984 in Münster.

Wir wünschen Ihnen fröhliche Stunden der

Begegnung

in Münster und der

HALLE MÜNSTERLAND.

Unsere Gastronomie wird Sie

bei allen Veranstaltungen

in unserem Haus mit Speisen

und Getränken versorgen.

Sowohl für den „kleinen" Appetit

zwischendurch als auch auf

ausgesuchte Speisen

im Restaurant haben wir

uns vorbereitet.

r m i

BÄCKEREI + KONDITOREI

Willy Hader
f Friesenring 51

Mūsu Dziesmu dienu maiznieks

novēl visiem dalībniekiem labu apetīti!

Bei uns

ist sonntags
Brunch im Busch!

Es ist so schön,

am Sonntagmorgen
für nichts

und niemanden

zu sorgen.

Schlaraffenland

ist aufgetragen,
wer's noch nicht kennt,

soll's bald mal wagen.

ZVIEDRIJAS

LA TVIEŠU_
CENTRĀLA

PADOME

sveic

SVĒTKU

DALĪBNIEKUS

Lai šo dienu atbalss sveic tautu Latvijā

ReisediENsrWuNdEßlich GivibH

Jusu ceļojumu birojs Baltijas
apciemojumiem

Mēs piedāvājam

RĪGA, 3.—13.3.1985, 10 dienas/9 naktis, lidojums

no /līdz Berlīnei, 1. klases viesnīca, vīza, gids,

DM 976,

RĪGA, 19.—26.6.1985, 8 dienas/7 naktis, pārējais kā

augstāk, DM 1.196,—

Izkārtojam jau 7 personu lielām grupām lētus speci-

ālus ceļojumus ar vilcienu un lidmašīnu ievērojot jūsu

laika un maršruta norādījumus.

Dodamies Baltijas apceļojumos no Berlīnes, Frank-

furtes, Diseldorfas un Minchenes.

Pieprasiet mūsu prospektus. Mēs sniegsim
jums padomu un izgatavosim individuālu

piedāvājumu.

Spaldingstr. 130 • 2000 Hamburg 1 • Tel. 040 -23 1923



Godājamie balles viesi!
Arī Jūs neesat aizmirsti! Rīcības ko-

miteja ir pūlējusies sagādāt Jums patī-

kamu vakaru un cer, ka tas viņiem būs

izdevies.

Balle notiks visās Halle Münsterland

zāles, tā kā nevienam nevajadzēturūpē-

ties par to, vai viņš atradīs sev balles

telpās vietu. Sākums, kā programmā

paredzēts, pl. 20.00 vakarā. Lai novēr-

stu nevajadzīgu drūzmēšanos, biļešu
kontrole un vakara kase sāks darbu jau

pl. 19.30.

Balli iesāksim ar kopēju polonēzi Lei-

maņa kunga vadībā. Tā kā pieņemam,
ka dāmas būs ballē ieradušās attiecīgi
tērpušās, laipni lūdzam arī kungus, ku-

rzem tas ir iespējams, izvēlēties savai

balles garderobei tumšus uzvalkus.

Visās svētku zālēs Jūs sagaidīs latvis-

ka deju mūzika: lielajā zālē spēlēs an-

samblis „Kolibri" no ASV, Kongresu
zālē deju kapella „Šamie" no Anglijas,
bet Baltajā zālē divi jauniešu modernās

mūzikas ansambļi.

*

Lai jūs justos ērti un patīkami, Jums

ir iespējams pret samaksu abās lielajās
zālēs sev jau laikus rezervēt galdiņus.
Lielajā zālē būs novietoti astoņvietīgi
galdiņi. Visa galdiņa rezervācija maksā

DM 100,—, četras vietas DM 50,—.

Kongresu zālē atradīsies 12-vietīgi

galdiņi. Tos Jūs varat rezervēt par DM

120,visu galdiņu vai arī pusi galdiņa,
resp. 6 vietas, par DM 60,—.

Galdiņus Jūs varēsiet izvēlēties uz gal-

diņu plāna. Protams, pārdošanas sā-

kumā izvēles iespējas būs lielākas, tāpēc
ieteicam ar galdiņu rezervāciju pārāk
nekavēties.

Abās lielajās zālēs Jūs apkalpos vācu

viesmīļi. Viņi Jums piedāvās aukstās

plates ar cepeti, slaveno Vestfāles šķiņ-
ķi, vērša gaļu (Rostbeef), dažādiem sa-

lātiem un maizēm. Šis plates būs sagata-

votas 4 vai 6 personām. Cena DM

50, četrām personām, DM 75, se-

šām personām. Arī šīs plates Jūs varat

jau iepriekš, kopā ar galdiņa rezervāci-
ju, pasūtināt un samaksāt. Tad tās,

Jums ienākot zālē, jau atradīsies uz

Jūsu galdiņa.

Viesmīļi zālēs piedāvās dzērienus pu-

delēs pēc bagātīgas dzērienu kartes. Bez
tam visās zālēs un priekštelpās būs at-

vērti dažādi bāri, arī ar iespēju apsēs-
ties, pie kuriem piedāvās dažāda veida

dzērienus glāzēs.
Bez visa šī pie bagātīgām auk-

stajām bufetēm Jumsbūs iespēja papil-
dināt savu auksto plati vai arī izvēlēties

citas uzkodas, piemērotas Jūsu gaumei
un naudas makam.

•

Galdiņu un auksto plašu rezervācija
atrodas ģimnāzijas aulā. Tā kā mums

Halle Münsterland pārvaldei jānodod
attiecīgi norādījumi, izbeigsim galdiņu
rezervāciju ceturtdien, 2. augustā, pl.
12.00.

Jums visiem novēlot patīkamu va-

karu! Balles saimnieki Halle Münsterland balles laikā

Tirdziņš
Minsteres Dziesmu dienu tirdziņu,

pārdoSanas stendus, dažādu mantu

izklāstus un piedāvājumus, var lielos

vilcienos sadalīt divos galvenos blokos.

Vienu sādu nodaļu svētku viesi atradīs

Minsteres Latviešu ģimnāzijas aulā.

Turpat, kur novietojies svētku informā-

cijas birojs, sarīkojumu biļešu izsniegša-

na, pēdējā skaidrošanās par iespējamām
sarunāt istabas hoteļos utt. Tā tad var

teikt, ka šī tirdziņa daļas darbība noritēs

Dziesmu dienu kasē, tādāveidāpalīdzot
financēt dažādus techniskus izdevumus,

kas saistīti ar svētku izkārtošanu. Šinī

tirdziņa daļā svētku viesi pirmām
kārtām varēs iegādāties dažādas piemi-
ņas lietas: šķiltavas, atslēgu piekariņus,
rokas somas (ar mākslinieka R. Birzgaļa
zīmējumu), T-kreklus un daudz citus

priekšmetus ar oficiālo Dziesmu dienu

simbola izrotājumu.
Otrs tirdziņu bloks, izvietots Minste-

res Latviešu ģimnāzijas klasēs, ir jau ar

daudz raibāku piedāvājumu un rakstu-

ru. Šajās telpās atradīsies apm. 22 dažā-

du mantu pārdevēju stendi: 7 skaistu

lietu piedāvātāji ieradušies no ASV, 3

no Anglijas, pārējie no citām Eiropas
zemēm. 4 stendos varēsim. skatīt un

pirkt latviskus audumus, kā segas, jos-

tas, tautas tērpu piederumus, lelles utt.

Plašs būs tautisko rotu piedāvājums, it

īpaši stipri pārstāvēti būs ASV latviešu

daiļamatnieki, kas pēc lielas cīnīšanās ar

vācu muitas ierēdņu punktīgumu, rādīs

mums savus skaistākos darbus. Neaiz-

mirsīsim dāvāt mūsu uzmanību arī ska-

ņu plašu producentiem. Skaņu plate ar

latviešu mūziku, vienalga vai nopietna
jeb vieglāka rakstura, ir vienīgā saite,
kas mūs visus skaņās sien no vieniem

Dziesmu svētkiem līdz otriem. Tirdziņš
nav aizmirsis grāmatu mīļotājus un

krājējus. Plašs būs jaunāko izdevumu

piedāvājums, bet jo īpaši interesantibūs

tiem grāmatu mīļotājiem, kas meklē ve-

cus, retus un jau sen „izpärdotus" izde-

vumus. Dziesmu dienu laikā daudzas

lietas ir «oficiālas": komiteju priekšā

sēdētāji, nodaļu vadītāji, runātāji,
darītāji utt. Oficiālas ir arī divas

mākslas izstādes, t.i. Annusu un Soika-

nu ģimeņu. Tirdziņš, protams, ar „ofi-

ciālām"lietām sacensties negrib, bet ne-

vēlas būt arī atpakaļrāpulīgs un tamdēļ
arī tirdziņa ietvaros būs gleznu, zīmēju-

mu, fotogrāfiju, grafiku utt. stendi.

Kad šīs rindas avīzei tiek rakstītas,

tad neviens vēl īsti nezina, kādi vēl citi

pārsteigumi tirdziņā mūs sagaidīs. Šeit

varam minēttikai tādas mantas, kas ofi-

ciāli pieteiktas un piedāvātas. Tāpēc ie-

griezīsimies tirdziņā, lai redzētu, kas

nācis klāt jauns. Tirdziņš būs vienīgā

vieta, kur varēsim bez steigas satikt

draugus, paziņas („Jauträ odā" būs ci-

tas darīšanas!), parunāties, iepirkties.

Paņemsim līdzi kādu atmiņu no Minste-

res Dziesmu dienām sauju šķiltavu
jeb pudeļu atveramo un dāvināsim tos

tālāk mūsu zemes darba kollēgām, kai-

miņiem. Nieka dāvana, bet milzīgs
pierādījums par mūsu tautas nesagrau-

jamo dinamiku. Domāsim par mājās

palicējiem, ģimenes locekļiem» kas ne-

varēja piedalīties Minsteres Dziesmu

dienu priekos, jo varbūt bija jāuzmana
māja, jāaplej puķes, jebjāuzraugamaz-

bērni. Visi šie cilvēki pelnījuši mūsu pa-

teicību un atzinību. Skaistākā dāvana

viņiem būs dāvana, ko Jūs būsiet pārve-

duši pēc garā ceļa un pūlēm, noMisteres

Dziesmu dienu tirdziņa!

Zaļumballe
Zaļumballe notiks trešdien, 1. au-

gustā Minsteres brīvdabas muzejā A/#A-

lenhof pie Aa ezera. Lūdzam ģērbties
laika apstākļiem piemēroti, jo visas

mūsu aktivitātes būs brīvā dabā. Ņemiet
līdzi segas. Sēdvietas pie galdiņiem būs

tikai apm. 600 personām. Rīkotāji gā-
dās par pilnu bufeti un ceptu gaļu «

„bärbekjü". Veco laiku Minsterlandes

sīktirgotāji „ķīpenķērļi" servēs vācu

kornu. Brīvdabas mūzejs gādāspar savu

atrakciju demonstrēšanu, jūs varēsiet

novērot kā cep maizi veclaiku krāsnī, ie-

pazīties ar mālu trauku gatavošanu, re-

dzēt kā pin kurvjus un apbrīnot kalēju
darbā. Jūs jutīsities gandrīz kā vecā

latvju sētā!

Minsteres „Ķlpenķerlis"
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Paris made in Kodier.

marie claire-moden

bergstraße 75, am kiepenkeri

damed 4400münster

ü-JSfJJr teiefon 51279

PARIS

Pēc hektiskas svētku

nedēļas ar skaistu

frizūru uz balli!

Laipni aicina friziers uz

SALON ROSY

Kampstr. 24

Tel. 22029

(Tieši pie „Kreuzschule"

un „Kreuzkirche"

4" individuell für jeden typ

Liels sortiments puķu latviskās krāsās!

Blumen-Basar
Inn. H.-J. Rogalsky

Gertrudenstraße 19

4400 MÜNSTER

Telefon (0251)270037

„Kreuzkirche" tuvunfi

Fleurop piegādā puķes visās pasaules malās!

Fleurop vermittelt Blumen in alle Welt!



Skolas, mītnes un viesnīcas

Adreses un satiksme uz MLĢ un Halle Münsterland

Paskaidrojumi: C = Cheruskerring (pieturas punkts MLĢ tuvumā)
DB = Deutsche Bundesbahn (šeit domāti DB autobusi)

HM = Halle Münsterland

N = Nordplatz (pieturas punkts MLĢ tuvumā)

P = Prinzipalmarkt

S = Berliner Platz (autobusu pieturas punkts pie stacijas)

Sarakstā diemžēl nebija iespējams pieminēt autobusu pienākšanas un atiešanas laikus. Tamdēļ
lūdzam svētku apmeklētājus ievērot pie autobusu piestātnēm minētos laikus, vai arī iegādāties pie sta-

cijas centrālajā biļešu pārdošanas punktā visu Minsteres autobusu sarakstu ar visiem pieturas punk-
tiem un pienākšanas/atiešanas laikiem.

Sarakstā uzskaitītas visas skolas, mītnes un viesnīcas kurās dzīvo svētku apmeklētāji kas izmantojuši
rīcības komitejas starpniecību. Norādām, ka arī vairākās citās viesnīcās, kuras nav minētas sarakstā,
svētku laikā dzīvo latvieši, bet tas kārtots uz privātas iniciatīvas pamata vai ar komerciālu ceļojumu bi-

roju starpniecību, bet bez rīcības komitejas piedalīšanās.

Skolas

Mītnes

Viesnīcas
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Adrese uz MLĢ uz Halle Münsterland

Hansaschule Hansaschule ar 12 vai 13 Hansaschule ar 12 vai 13

Hansaring 80 līdz S, tālāk ar 3 līdz C līdz S, tālāk ar 6 vai 8

līdz HM

Kreuzschule Kājām Studtstr. ar 7 līdz P, tālāk

Kampstr. 15—17 ar 6 līdz HM

Pascal Gymnasium Kājām Cheruskerring ar 7 līdz P, tālāk

Uppenkamstiege 17—19 ar 6 Ūdz HM

Wichernschule Kājām Nordplatz ar 7 līdz P, tālāk ar 6

Finkenstr. 76 līdz HM

Adrese uz MLĢ uz Halle Münsterland

Akademie für Jugendfragen Niedersachsenring ar 10 līdz Niedersachsenring ar 8 ßdz HM

Hoppengarten P, täläk ar 7 līdz N

Deutsches Rotes Kreuz Sperlichstr. ar 10 līdz P, Sperlichstr. ar 13 Bdz S, tālāk

Sperlichstr. 25 tālāk ar 7 Bdz N ar 6 vai 8 ßdz HM

DJK Sportschule Meßkamp ar 7 līdz C Meßkamp ar 6 ßdz HM

Grevenerstr. 125

FB 20 Sportwissenschaften Eishalle ar 18 Bdz P, tālāk Eishalle ar 18 ßdz S, tālāk ar

Steinfurter Str. 107 ar 7 līdz N 6 vai 8 ßdz HM

Gehörlosenschule Am Burloch ar 7 ü"dz C Am Burloch ar 6 Bdz HM

Bröderichweg 9

Handwerkskammer- Elchelm'str. ar 10 līdz P, Elchelm'str. ar 10 ßdz S, tālāk

Bildungszentrum tālāk ar 7 ßdz N ar 6 vai 8 ßdz HM

Elchelmeyerstr. 1

Johaniter-Unfall-Hilfe Hl. Geist Kirche ar 2 līdz S, Hl. Geist Kirche ar 2 Bdz S,

Weissenburgstr. 48 tālāk ar 3 līdz C täläk ar 6 vai 8 ßdz HM

Landwirtschaftskammer Wolbeck Markt ar 31 vai 331 Wolbeck Markt ar 31 vai 331

Münster Str. 62 līdz S, tālāk ar 3 līdz C ßdz S, täläk ar 6 vai 8 ßdz HM

4400 Münster-Wolbeck

Frönd Warendorfer Str. ar 2 līdz S, Warendorfer Str. ar 2 ßdz S,

Warendorfer Str. 58 tālāk ar 3 līdz C täläk ar 6 vai 8 ßdz HM

Studentinnenburse Prinzipalmarkt ar 7 līdz N Prinzipalmarkt ar 6 ßdz HM

Neubrückenstr. 58

Fürstin-von-Gallizen-Heim Prinzipalmarkt ar 7 Hdz N Prinzipalmarkt ar 6 ßdz HM

Frauenstr. 21—23

Adrese uz MLĢ uz Halle Münsterland

Altes Gasthaus Heithorn Ar DB vai 89 Bdz S, tālāk Ar DB vai 89 Bdz S, täläk ar 6

Westfalenstr, 150 ar 3 Bdz C vai 8 Bdz HM

Tel. (02501) 2215

An'n Schlagbaum Ar 15 Bdz P, täläk ar 7 Bdz Ar 15 līdz S, täläk ar 6 vai 8

Weseler"Str" 269
.... ...... . . ~ • -

Bdz HM

Tel. 73868

Atlantic Berliner Platz ar 3 Bdz C, vai Berliner Platz ar 67 vai 8

Windthorststr. 19 arī no Windthorststr. ar 7 Bdz Bdz HM

Tel. 44408 N

Bakenhof Feuerwache ar 5 Bdz S, täläk Feuerwache ar 5 Bdz S, tālāk ar

Roxeler Str. 376 ar 3 Bdz C 6 vai 8 Bdz HM

Tel. 861506

Bockhorn Berliner Platz ar 3 Bdz C Kājām, vai arī no Berliner Platz

Bremer Str. 24 ar 6 vai 8 Bdz HM

Tel. 65510

Brigitte Kājām Ar 7 Bdz P, täläk ar 6 Bdz HM

Zuhornstr. 23

Tel. 293536

Busche am Dom Kiepenkerl ar 7 Bdz N Bergstr. ar 6 Bdz HM

Bogenstr. 10

Tel. 46444

Central-Hotel Prinzipalrharkt ar 7 Bdz N Prinzipalmarkt ar 6 Bdz HM, vai

Aegidiistr. 1 arī ar 14 Bdz S, täläk ar 6 vai

Tel. 40355 8 Bdz HM

Coerdeheide Ar 8 Bdz S, täläk ar 3 Bdz C Ar 8 Bdz HM

Königsberger Str. 159

Tel. 249780

Coerdehof Kājām Nordplatz ar 7 Bdz P, täläk ar

Raesfeldstr. 2 6 Bdz HM, vai no Ev.-Kranken-

Tel. 20757-9 haus ar 4 Bdz S, täläk ar 6 vai

8 līdz HM

Conti Bremer Platz ar 3 Bdz C Bremer Platz ar 6 vai 8 Bdz HM

Berliner Platz 2 a

Tel. 40444/5

51495

Dalmatien Bremer Platz ar 3 Bdz C, vai Bremer Platz ar 6 vai 8 Bdz HM

Engelstr. 60 arī no Windthorststr. ar 7 Bdz

Tel. 56266 N

Deutscher Vater Ar 19 Bdz S, täläk ar 3 Ar 19 līdz S, täläk ar 6 vai 8

Handorfer Str. 4 Bdz C līdz HM

Dionysos Ar 16 Bdz S, täläk ar 3 Bdz C Ar 16 Bdz S, täläk ar 6 vai 8

Weseler Str. 316 līdz HM

Tel. 74013

Feldmann Horten ar 7 Bdz N Prinzipalmarkt ar 6 Bdz HM

Klemensstr. 23—24

Tel. 43309

Frönd Ar 2 Bdz S, täläk ar 3 Bdz C Ar 2 Bdz S, täläk ar 6 vai 8

Warendorfer Str. 58 Bdz HM

Tel. 30241

Hansa Haus Bremer Platz ar 3 Bdz C Kājām

Albersloher Weg 1

Tel. 64324

Handorfer Hof Ar 19 līdz S, täläk ar 3 Bdz C Ar 19 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Handorfer Str. 22 līdz HM

Tel. 32162

329765

Haus Eggert Ar 19 līdz S, täläk ar 3 līdz C Ar 19 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Zur Haskenau Bdz HM

Tel. 32083

Haus Niemann Wilhelmstr. ar 4 līdz N Ar 5 Bdz S, tālāk ar 6 vai 8

Horstmarer Landweg 126 līdz HM

Tel. 82828

Hiltruper Gästehaus Ar 89 Bdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 89 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Marktallee 44 līdz HM

Tel. (02501) 4016 līdz HM

Hiltruper Hof Ar 89 Mz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 89 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Westfalenstr. 148 Hdz HM

Tel. (025O1) 4025
Hof zu Linde Ar 19 līdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 19 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Handorfer Werseufer 1 līdz HM
Tel. 325002

Horstmann Berliner Platz ar 3 Hdz C, vai Berliner Platz ar 6 vai 8

Windhorststr. 12 arī no Windthorststr. ar 7 līdz HM

Tel. 47077 līdz N līdz HM

Hotel-Hohenzollern No Osnabrikas ar vilcienu uz No Osnabrikas ar vilcienu uz

Heinrich Heine Str. 17 Minsteri, tālāk no Berliner Minsteri, tālāk no Berliner Platz

4500 Osnabrück ar 3 līdz C ar 6 vai 8 līdz HM

Tel. (0541) 27292-4

International Kiepenkerl ar 7 &dz N Bergstr. ar 6 ttdz HM

Neubrückenstr. 12—14

Tel. 43540

43549

Jellentrup Ar 14 līdz S, tālāk ar 3 Hdz C Ar 14 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Hüfferstr. 52 līdz HM

Tel. 82024

Kaiserhof Berliner Platz ar 3 līdz C Berliner Platz ar 6 vai 8 līdz HM

Bahnhofstr. 14/16

Tel. 40059

Klostermann Wolbeck Markt ar 31 līdz S, Wolbeck Markt ar 31 Bdz HM

Münsterstr. 25—27 tālāk ar 3 līdz C

Tel. (02506) 2234

Kolpinghaus Prinzipalmarkt ar 7 līdz N Ar 14 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Aegidiidtr. 21 līdz HM

Tel. 42974

Kuhmann Ar 6 vai 8 līdz S, tālāk ar Kājām

Albersloher Weg 65 3 līdz C

Tel. 64024

Landois-Klause Ar 14 līdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 14 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Hüfferstr. 21 a Hdz HM

Tel. 45222

Lindenhof Ar 3 vai 4 ttdz N Ar 11 līdz Eisenbahnstr., tālāk no

Kastellstr. 1 S ar 6 vai 8 līdz HM

Tel. 45484

Martinihof Hörstertor ar 4 līdz S, tālāk Hörstertor ar 4 līdz S, tālāk ar

Hörsterstr. 25 ar 31īdz C 6 vai 8 līdz HM

Tel. 40073

Mauritzhof Ar 3 līdz C Ar 6 vai 8 Mdz HM

Eisenbahnstr. 17

Tel. 43266

Mövenpick Hotel am Aasee Ar 14 līdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 14 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Kardinal-von-Galen-Ring 65 līdz HM

Tel. 89020

Münnich Berliner Platz ar 3 līdz C Ar 6 vai 8 līdz HM

Heeremansweg 1

Tel. 61038

Nobis Krug Ar 19 līdz S, tālāk ar Ar 19 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Warendorfer Str. 512 3 līdz C Hdz HM

Tel. 32664

Parkhotel Hahn Ar 89 Üdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 89 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Westfalenstr. 173 a līdz HM

Tel. (02501) 3030

Plaka Prinzipalmarkt ar 7 līdz N Prinzipalmarkt ar 6 līdz HM

Stiftsherrenstr. 22

Tel. 43838

Pleistermühle Ar 19 Bdz S, tālāk ar 3 Bdz C Ar 19 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Pleistermühlenweg 196 ßdz HM

Tel 314321

Schloß Wilkinghege Ar 18 līdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 18 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Steinfurter Str. 374 līdz HM

Tel. 213045/6

Stein Prinzipalmarkt ar 7 Bdz N Kājām, vai arī no Prinzipal-
Königsstr. 17 markt ar 6 līdz HM

Tel. 54914

Steinburg Ar 13 līdz S, tālāk ar 3 Bdz C Ar 13 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Mecklenbecker Str. 80 līdz HM

Tel. 77179

Tanneneck Angelmode Kirche ar 31 līdz S, Angelmode Kirche ar 31 ßdz HM

Alter Postweg 26 tālāk ar 3 līdz C

Tel. (02506) 7319

Tannenhof Ar 19 Bdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 19 līdz S, tālāk ar 6 vai 8

Prozessionsweg 402 līdz HM

Tel. 31373

Thier-Hülsmann Wolbeck Markt ar 31 līdz S, Wolbeck Markt ar 31 Bdz HM

Münsterstr. 33 tālāk ar 3 Wz C

Tel. (02506) 2115

401

Überwasserhof Kājām, vai arī ho Rošehplatz Münzstr. ar 6 Bdz HM
Überwasserstr. 3 ar 7 līdz N

Tel. 40641

Vennemann Ar 19 Bdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 19 Bdz S, tālāk ar 6 vai 8

Vennemannstr. 6 Bdz HM

Tel. 32101

WaldhotelKrautkrämer Ar DB līdz S, tālāk ar 3 Ar DB Bdz S, tālāk ar 6 vai 8

Zum Hiltruper See 173 tīdzC Bdz HM

Tel. (02501) 1297

Wienburg Kājām Ev. -Krankenhaus ar 4 Bdz S,
Kanalstr. 237 tālāk ar 6 vai 8 Bdz HM

Tel. 293354

273234

Windsor Ar 2 Bdz S, tālāk ar 3 līdz C Ar 2 Bdz S, tālāk ar 6 vai 8

Warendorfer Str. 177 Bdz HM

Tel. 30328/9

Zum Schwan Berliner Platz ar 3 līdz C Kājām
Schillerstr. 27

Tel. 661166

Zur Engelschanze Klemensstr. ar 7 Bdz N, vai arī Berliner Platz ar 6 vai 8

Klosterstr. 58 no Berliner Platz ar 3 līdz C Bdz HM

Tel. 43347

Zurhorst Pqst ar Schäpers 771 vai 772 Post ar Schäpers 771 vai 772

Nienberger Kirchplatz 4 līdz S, tālāk ar 3 līdz C Bdz S, tālāk ar 6 vai 8 Bdz HM

Tel. (02533) 1330



Minsteres vecais rātsnams - tur atrodamas ziņas arī par Rīgu

Transports

Lūdzam Dziesmu dienuapmeklētājus izmantot arī Minsterespilsētas rēgulflro autobusu satiksmi. Braucot no MLĢ uz Hal-

le Münsterland, jeb arī atpakaļ jums jāpārsēžas autobusu pieturas punktā pie Minsteres galvenās dzelzceļa stacijas. Minsteres

pilsētas rēgulārie autobusi brauc no agra rīta līdz vēlam vakaram, arī sestdienās un svētdienās. Viena biļete pieaugušiem
maksā DM 1,80.

Norādām arī uz taksametriem. Brauciens no pilsētas centra uz MLĢ, jeb Halle Münsterlandmaksā apm. DM 10,—. Tātad

četrāmpersonām tikai nedaudz vairāk kā braukšana ar Minsterespilsētas vai Dziesmu dienu speciālajiem autobusiem. Taksa-

metrus jūs varat pasūtināt taksametru centrālē, tālr. 60011.

Dziesmu dienu speciālie autobusi uzturēs satiksmi pirms un pēc lielākajiem sarīkojumiem starp MLĢ un HalleMünster-

land, bet otrdien, 31. jūlijā arī no HalleMünsterlanduz Hindenburgplatz, kur visiem jāpulcējas gājienam uzDomu, bet treš-

dien, 1. augustā uzturēsim satiksmi arī starp MLĢ un Minsteres brīvdabas mūzeju Mühlenhof, kur notiks ZAĻUMBALLE
un svētdien, 5. augustā gādāsim arī par transportu no MLĢ uz Minsteres galveno dzelzceļa staciju, lai jūs varētu piedalīties
BRAUCIENĀAR SPECIALVILCIENU PIE DZELZS AIZKARA. Dziesmu dienu speciālie autobusi aties un pienāks (lai-
kus skat. sarakstā) MLĢ tuvumā, kaimiņa Pascal Gymnasium (no MLĢ skatoties) aizmugures pagalmā, bet pie Halle Mün-

sterland galvenās ieejas vistiešākā tuvumā. Sakarā ar grūtībām iepriekš aprēķināt varbūtējo braucēju skaitu, rīcības komiteja
nevar garantēt, ka visiem pietiks vietas mūsu speciālajos autobusos. Tamdēļ aicinām jau laikus ierasties pie mūsu autobusu

piestātnes, lai jums vēl atliktu laika, vietu trūkuma gadījumā, izmantot Minsteres pilsētas autobusus vai taksametrus. Pēc

sarīkojumiem, ja pirmā braucienā, visiem nepietiks vietu, autobusibrauksatpakaļ un jūs vedī&otrābraucienā. Vienabraucie-
na maksa katrai personai 2 LATI (pērkami centrālā kasē). Autobusos pieņems tikai LATUS.

Transports

Brīdinājums automašīnu braucējiem
Minsteres policija brīdina, kas viņa izturēsies nesaudzīgi pret nelikumīgi

novietotu automašīnu īpašniekiem, piedraudot automašīnu aizvešanu un

braucēju sodīšanu. Rīcības komiteja lūdz automašīnu braucējus ievērot
attiecīgos noteikumus, netraucēt un nenosprostot satiksmi, it sevišķi arī

riteņbraucēju ceļus. MLĢ tuvumāuz Pascal Gymnasium pagalma ir pie-
tieH.ami liela aut°m#nu.novietne. Lūdzu sekojiet attiecīgām zīmēm uz šo
mūsu automašīnu novietni.

Minsteres karteMinstere

20 Dziesmu dienu avīze Minsterē 1984. gada vasarā

Datums Laiks Vieta

Otrdien, 9.00- 10.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland —

31. jūlijā A TKLĀŠANASAKTS UNKONCERTS

12.15-13.30 no HalleMünsterland uz Hindenburgplatz —

pēc atklāšanas sarīkojuma uz pulcēšanās vietu gājienam
17.45 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — operas BAŅUTAS koncerts

ca. 20.30 no HalleMünsterland uz Paskai Gymnasium — pēc koncerta

Trešdien, 9.45 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — lugas KURRPURRÜ izrāde

1. augustā 13.45-■14.30 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — MLĢ DAUDZINĀJUMS

ca. 17.00 no HalleMünsterland uz Pascal Gymnasium — pēc DAUZINĀJUMA

17.45 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — Lugas KURRPURRÜ 2.

izrāde

ca. 21.30 no Halle Münsterlanduz Pascal Gymnasium — pēc lugas izrādes

ca. 20.00- 1.00 no Pascal Gymnasium uz Mühlenhofbrīvdabas mūzeju — ZAĻUMBALLE
(pastāvīga satiksme turp un atpakaļ)

Ceturtdien, 13.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — ANSAMBĻU KONCERTS

2. augustā 17.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — SAULES JOSTAS

ANSAMBĻA uzvedums MĀRPUĶĪTE
ca. 20.00 noHalle Münsterland uz Pascal Gymnasium — pēc uzveduma

Piektdien, 9.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland— dzejnotikums ATMODA

3. augustā 13.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — dziesmu spēles SPRĪDĪTIS

UZVEDUMS

17.00--18.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland— dižuzvedums NO DIKĻIEM
LĪDZ MINSTEREI

ca. 21.30 no HalleMünsterland uz Pascal Gymnasium — pēc dižuzveduma

Sestdien, 9.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland— dziesmu spēles SPRĪDĪTIS
4. augustā 2. uzvedums un TRIMDAS DZEJNIEKU CĒLIENS

12.30-•13.00 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland— TAUTAS DEJU

LIELUZVEDUMS

ca. 15.30 no Halle Münsterland uz Pascal Gymnasium — pēc tautas deju
lieluzveduma

19.30-•20.30 no Pascal Gymnasium uz Halle Münsterland — SVĒTKU BALLE

23.00-■ 1.00 no Halle Münsterland uz Pascal Gymnasium

Svētdien, 8.30 no Pascal Gymnasium uz Minsteres dzelzceļa staciju — BRAUCIENS AR

5. augustā SPECIALVCILCIENU PIE DZELZS AIZKARA
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