
Latvijai sācies otrais 
simts zem sarkanbaltsar-
kanā karoga. Tagad at-
skatāmies uz sākumu, 
uz brīvības cīņām arī 
kino ekrānā; kaut pēc 

simts gadiem nebūtu jāpiemin jauni 
kari un okupācijas.

Arī šogad biju Rīgā pavērot ļaudis 
Valsts svētkos. Par Doma baznīcas 
ekumēnisko dievkalpojumu neko ne-
varu pastāstīt, jo uz baznīcu neeju, ag-
rāk man bija nepatika pret mācītājiem, 
jo biju sastapusies ar viņu divkosību, 
mūža otrajā pusē esmu domājusi par 
ticības lietām un tagad izsakos tikai 
par baznīcu arhitektūru.

Biju pie Brīvības pieminekļa un no-
skatījos ziedu nolikšanas ceremoniju. 
Laukuma noformējums, kā parasti, un 
norises kārtība tāpat: goda sardze, Jū-
ras spēku pūtēju orķestris. Ziedu licēju 

oficiālais pulks nebija diži liels. Tauta 
pārsvarā ar ziediem nāca vēlāk, kad va-
rēja arī mobilo telefonu pogas paspaidīt. 
Šoreiz bija arī kaimiņvalsts vēstnieks, 
kas 25. martā un 14. jūnijā nekad nav 
sastopams ar ziediem pie pieminekļa. 
Ļoti labi izskatījās blakus stāvošie trīs 
bijušie prezidenti, diži augumā. Kamēr 
pēdējie liek ziedus, pirmie stāv rindā 
laukuma malā un ir visiem labi apskatā-
mi. Kā jau pie mums pierasts, vairums 
melni pelēkās drēbēs, bet zinot, ka šā-
dam oficiālam pasākumam ir protokols, 
tad bija daži ļoti koši krāsu pārkāpumi.

Jauni laiki, jauna mode, – braukā-
šana ar bērnu ratiņiem pašās beigās, 
lai visi redz, aizkavējot nobeigumu; 
viens deputāts ar bērnu ratiņiem vēlāk 
apbraukāja malā stāvošos skatītājus, 
laikam cerot uz balsīm plānotajās ār-

18. novembris Rīgā
Latvijai sācies otrais simts
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Pie Brīvības pieminekļa 2019. gada 18. novembrī

Mīļie latvieši!
Latvijas cilvēki 

Rīgā, Latgalē, Vidzemē, 
Zemgalē, Kurzemē un 
visā pasaulē!

I
Mēs visi kopā esam 

sākuši gaitu mūsu Latvijas valsts ot-
rajā simtgadē. Ikkatras mūsu ģimenes, 
mūsu dzimtas paaudžu stāsts sakņojas 

aizgājušajā simtgadē, un tas turpinā-
sies nākamajā.

Latvijas valsts dod satvaru un jēgu 
latviešu nācijas kopējai pagātnei, ta-
gadnei un nākotnei.

Mūsu valsts otrajā simtgadē mēs 
dzīvosim pasaulē, ko sākam radīt jau 
šodien, šajā mirklī. Kāda tā būs?

To nosaka, cik drosmīgi ir mūsu 
sapņi un cik apņēmīgi ir mūsu darbi. 

Cik vērīgi mēs 
esam, saklausot 
nākotni un neiz-
tērējoties sīku-
mos.

Cik mērķtie-
cīgi virzīsim sa-
vus spēkus Latvijas valsts un tautas 

Valsts prezidents Egils Levits un aizsardzības ministrs Artis Pabriks pirms militārās parādes.
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33. „Tērvetes“ bērnu vasaras nometne
Šoreiz tēma „Dabas spēks“
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2020. gadā jau trīsdesmit trešo 
reizi notiks Tērvetes bērnu vasaras 
nometne, kas ir nedēļu gara nometne 
bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Nometne notiek katra gada janvā-
rī latviešu Gaidu un Skautu īpašumā 
Tērvete, tuvu pie Kilmore pilsētas 
Viktorijā. Mērķis nometnei ir audzināt 
bērnus latviskā garā, papildinot zinā-
šanas un reizē iegūstot jaunus draugus.

Nākošā nometne sāksies svētdien, 
2020. gada 5. janvārī.

Katru gadu nometnei ir tēma, un 
šoreiz tēma būs Dabas spēks. Bērni 
varēs apgūt zināšanas par kompasa 
lietošanu, pirmo palīdzību, dabas mai-
ņām, vides ilgtspēju, atkritumu pār-
strādāšanu un vēl daudz ko.

Nodarbības bērniem ietvers šķēr-
šļu gājienu, dziedāšanu, garīgas mā-
cības, peldēšanu, rokdarbus, āra rota-
ļas un tēmu nodarbības. Brīvā laikā 
daudziem bērniem arī patīk braukāt 
ar riteņiem par mežu un būvēt BMX 
trases. Pēdējā piektdienas vakarā prie-
cāsimies Kostīmu ballē, un sestdien, 
11. janvārī, būs Noslēguma koncerts!

Pagājušā nometnē piedalījās 20 

bērni no Adelaides, Brisbanes un Mel-
burnas. Pilnu laiku arī 13 pieaugušie 
palīdzēja un kopā ar bērniem pavadīja 
jauku nedēļu.

2020. gada nometnē mēs esam 
ļoti laimīgi, ka Latvijas Izglītības un 
zinātnes ministrija mums sūta palīgu 
no Latvijas! Mārtiņš Spriņģis ir 23 
gadus vecs rīdzinieks, kas jau no 9 
gadu vecuma ir bijis iesaistīts skautu 
kustībā. Mārtiņš, izmantot katru ie-
spēju, aiziet kādā pārgājienā vai doties 
kādā laivu braucienā. Viņš ir vadītāja 
vietnieks Rīgas 155. skautu vienībā un 
jau pēdējos 8 gadus strādā āra dzīves 
apmācību centrā Pelēkais Vilks kā 
instruktors dažādās apmācībās, kas 
parasti ir fokusētas uz dažādām āra 
dzīves prasmēm. Mārtiņam darbs ar 
jauniešiem ir sirdslieta, un viņš ļoti 
gaida braukt uz Austrāliju un darbo-
ties nometnē Tērvete. 

Tuvāku informāciju par 
Tērvetes nometni var atrast: https://
t e r v e t e v a s a r a s b e r n u n o m e t n e .
wordpress.com/.

Ēriks Birzulis
Laikrakstam „Latvietis“

Mārtiņš Spriņģis.
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Lien ārā no migas, svētki nāk...
Jancis par Ziemassvētku gaidīšanu

Gandrīz vai negri-
bējās ticēt, bet kad biju 
aprunājies ar vairākiem 
līdziedzīvotājiem, tad 
sapratu, ka jātic vien 
būs. Ziemassvētki ir jau 
pie durvīm. Agrāk, teik-

sim – vecos laikos, nebūtu ko uztrauk-
ties. Ziemsvētki taču tiek svinēti katru 
gadu. Un kā vēl! Nekas jauns tas nav.

Bet šogad ir drusku savādāk. Dau-
dzas lietas ir savādāk. Par piemēru, šogad 
vairs nezinu vārdus nevienai Ziemsvēt-
ku dziesmai. Liekas, bij’ kaut kas par 
eglīti... Bet tas arī ir viss. Šogad dzīvoju 
mazā, mazā istabiņā, kur nekādas svinī-

bas nevar sanākt. Tad kaimiņiene saka, 
ka beidzamais laiks izsūtīt Ziemsvētku 
kartiņas – draugiem, radiem, paziņām... 
Nesaprotu! Visu mūžu neesmu kartiņas 
sūtījis, kāpēc tagad man būtu jāsāk? Bet 
kaimiņiene saka, lai nu neesot tāds sko-
pulis. Dārgs prieks jau nu gan esot, bet 
lieta paliek lieta – jāsūta ir. Runa taču 
esot par Ziemsvētkiem. Apjautājos, ko 
viņa domā ar – dārgs. Nu tā – no trīs 
līdz pieci dolāri gabalā. Pasmaidīju un 
gāju projām. Tante piedzērusies. Lai-
kam sākusi jau svētkus svinēt.

Aizgāju savā istabiņā un apsēdos 
 

Turpinājums 5. lpp.
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Šī gada 2. novem-
brī Melburnas Latvie-
šu namā uz Latviskās 
izglītības veicināšanas 
kooperatīvās sabiedrī-
bas (LIVKS) gadskārtē-
jo pilnsapulci bija atnā-
kuši vienpadsmit paju 

īpašnieki, par neierašanos atvainojās 
pieci.

LIVKS, angliski – LEACS (Lat-
vian Educational Advancement Co-
operative Society) kopš 1983. gada ir 
gādājusi par latviešu īpašumu Dzin-
tari. Šī skaistā vieta Adelaides dien-
vidos ir patstāvīga māja ļoti svarīgam 
un tagad ilggadīgam pasākumam, 
proti, LAAJ Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolai (AZVV). Skola ir neap-
šaubāmi kļuvusi par neaizstājamu 
iestādi Austrālijas jauniešu latviskās 
izglītības veicināšanā. Skola, par spīti 
agrāk izrādītajām bažām par tās va-
jadzību, šobrīd aug un turpina veikt 
mērķi – latviskā vidē izglītot vidus-
skolas vecuma jauniešus.

Tā Dzintara valdei ir nopietns uz-
devums – nodrošināt, ka īpašums caur 
gadu pievelk īrniekus un ienes peļņu, 
lai varētu ēkas un apkārtni apsaimnie-
kot. Turklāt ir arī specifiski jāatbalsta 
AZVV.

Valde: no Sidnejas – Anne Audet-
te un Andra Rone, no Adelaides – Li-
lita Daenke, Ģinta Orčarda, Zinta 
Ozoliņa un melburnieši – Kalvis 
Jaunalksnis, Kārlis Rolavs, kā arī 
Ilze Švarca – tagad no Jaundienvi-
dvelsas, – no šīs atbildības nebaidās. 
Pēdējos trīs gados valde ir izstrādājusi 
katra locekļa atbildības un iesēdušies 
darbā; bez pilnsapulces notiek arī val-
des sēdes, kurās izvērtē darīto un sa-
gatavo darba plānus.

Pilnsapulcē pasniegtie pārskati 
rāda, ka ir bijis 6,3% peļņas pieau-
gums, kura pamatā ir palielinātais 
īrnieku skaits. Skatoties uz priekšu, 
2020. gadā ir jau 
pieteikušies par 
10 grupām vairāk 
nekā iepriekšējā 
gadā. Valde seci-
nāja, ka to noteikti 
ir iespaidojis – 
gaisa kondicio-
niera ielikšana, 
virtuves moderni-
zēšana, kā arī citi 
veiktie uzlaboju-
mi. Atbildot piln-
sapulcē uzstādīta-
jam jautājumam, 
apmēram 10% iz-
doto īres dienu ir 
latviskiem pasā-
kumiem. AZVV 
visvairāk, bet arī 
Adelaides Latvie-

šu skola, dažkārt kāzām vai svinī-
bām, un ik pa reizei latviešu skolotāji 
kādai konferencei vai sanāksmei. Ja 
Dzintarus izmanto kādam latviskās 
izglītības pasākumam, tas notiek bez 
maksas.

Vēl pacēlās jautājums par pajām. 
Jau vairākkārt LIVKS darbības laikā 
ir lūgts paju īpašniekiem apsvērt savas 
saistības ar šo organizāciju. Kādreizē-
jais valdes priekšsēdētājs Leo Riters 
2000. gadā rakstīja, „...pēc likuma 
prasībām, pazudušo vai neaktīvo bied-
ru pajas ir jāanulē... domājams, šāds 
iznākums nebūtu vēlams un tā rada 
LIVKS valdei lielas rūpes… Ar šo, 
gribu lūgt visu „Dzintaru“ paju īpaš-
niekus, kas … nebija saņēmuši LIVKS 
gada pārskatu, rakstīt uz šeit sekojošo 
adresi, uzdodot savas pašreizējās dzī-
ves vietas adresi. Ja mums nav „pazu-
dušo biedru“ adrešu, būs grūti pārlie-
cināt attiecīgās valsts iestādes, ka tie 
vēl aktīvi. Tāpat gribu lūgt personas 
(ģimenes locekļus u.c.), kas varētu būt 
arī mirušo „Dzintaru“ biedru manti-
nieki … noskaidrot minēto biedru paju 
statusu un kam tās būtu domāts pār-
vest vai ziedot.“

Ja pajas tiek ziedotas pašiem 
Dzintariem un ja pienāktu laiks, ka 
LIVKS beigtu darbību, tad ziedotā-
ju kapitālieguldījums pēc likumiem 
paliktu latviešu sabiedrības noteik-
šanā.

Informāciju par pajām un to sta-
tusu, adrešu maiņu pieteikšanu un 
tamlīdzīgi var veikt, rakstot: info@
dzintari.com.au vai Dzintari Latvi-
an Camp, PO Box 293, Goodwood, 
SA 5034.

Izsakām arī sirsnīgu pateicību vi-
siem, kas pēdējos 36 mēnešos ir atsau-
kušies lūgumam atbalstīt Dzintarus 
šajā lietā.

Zinta Ozoliņa
Laikrakstam „Latvietis“

Kas notiek „Dzintaros“?
Īpašums gada laikā pievelk īrniekus un ienes peļņu

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kārtējā Patriotiskā 

nedēļa ir nosvinēta, un 
tagad atkal metamies ik-
dienas darbos. Gandrīz 
30 gadi ir pagājuši kopš 
Latvija atguva valstisko 

neatkarību, bet tas nenozīmē, ka pati 
tauta pēkšņi tika atbrīvota no okupā-
cijas.

Pirms 101 gada ar cēliem vārdiem uz 
tagadējā Nacionāla teātra skatuves pulks 
drosminieku deklarēja, ka tā nodibinā-
jusi Latvijas Pagaidu Valdību kā augstā-
ko izpildu varu Latvijā. Kā zināms, ne-
daudz vēlāk Valdībai bija jābēg, jo Rīgā 
ienāca Sarkanā armija – Latviešu Sarka-
nie strēlnieki, kuri bija tautā populārāki 
par demokrātisko jaundibināto Valdību.

Nepagāja ilgs laiks, līdz kamēr tau-
ta saprata, ka tā bija alojusies ar atbalstu 
sarkanajiem, jo mūsu paši sarkanie ne-
žēlīgi slaktēja paši savus tautiešus. Kaut 
kādi mēs izkūlāmies no lielām nepatik-
šanām, un divus gadus pēc neatkarības 
proklamēšanas, tā bija arī iegūta.

Pagāja vēl mazāk nekā divdesmit 
gadu, un šī neatkarība bija pilnīgi, ab-
solūti zaudēta. Valsts prezidents pat 
palīdzēja noārdīt šo jauno, stalto ēku – 
mūsu valsti.

Kā ir tagad?
Spēle par un pret neatkarību ir tikpat 

nopietna, kā tā bija pirms 100 gadiem, 
bet daudzi to nesaprot, jo līdzekļi ir citi.

Vai mēs atkal paši noārdīsim mūsu 
tagad jau 100 gadus pastāvošo stalto 
ēku (kura gan 50 gadus ir bijusi iebrau-
camā vieta svešām armijām un tau-
tām)? Ir viegli aizmirst pēdējo 30 gadu 
sasniegumus – okupācijas armija ir aiz-
braukusi, cīņa ar reketu ir bijusi vairāk 
vai mazāk sekmīga. Bet cīņa ar korup-
ciju? Tur vēl ir visādas dīvainības, ar ko 
mums grūti vieniem pašiem tikt galā.

Dzīves līmenis ir noteikti daudz 
augstāks nekā tas bija pirms 30 ga-
diem, un brīvības ir daudz lielākas.

Bet okupācijas sekas vēl visu laiku 
ir. Tieši psiholoģiskās sekas ir bīsta-
mākās. Pirms simts gadiem Pasaules 
karš un cīņas par neatkarību bija pra-
sījuši lielus upurus, un bija samēra 
skaidrs, kāda ir bijusi cena par jaunās 
valsts dibināšanu.

Bet pirms 30 gadiem upuri bija 
salīdzinoši niecīgi. Varbūt tāpēc mēs 
nespējam pienācīgi novērtēt, kas ir 
tas, ko esam atguvuši. Varbūt tāpēc ir 
grūtāk pārslēgties no totalitārās valsts 
domāšanas uz brīvas valsts domāšanu.

Nedrīkstam ieslīgt pašapmierinā-
tībā. Mūsu valsti neviens mums ne-
uzdāvināja – ne pirms 100 gadiem un 
ne pirms 30 gadiem. Dažreiz grūtāk, 
dažreiz vieglāk, bet vienmēr ar pūlēm 
un, diemžēl, arī ar upuriem.

Nenoārdīsim šo mūsu stalto ēku. 
Sargāsim to arī ikdienā..

GN

„Dzintaru“ valde:
Pirmā rindā no kreisās: Zinta Ozoliņa, Andra Rone, Anne 
Audette.
Otrā rindā: Ginta Orčarda (Orchard), Lilita Daenke, Ilze 
Švarca.
Trešā rindā: Kalvis Jaunalksnis, Kārlis Rolavs.
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Jaunatnes dienās Melburnā – Izglītības diena
Tradīcija turpinās

Nāciet skatīties 
36. Jaunatnes dienu 
Tautas Deju uzvedu-
mu 30. decembrī Mel-
burnas Latviešu namā 
plkst. 17,00! Uzvedumā 
piedalīsies austrāliešu 
jauniešu tautas deju ko-

pas: Melburnas Ritenītis, Sidnejas Jaut-
rais pāris, Adelaides Auseklītis un Kanberas Sprigulītis.

Tēma tautas deju uzvedumam ir Dzintara ceļš, jo šogad 
mēs atzīmējam 30 gadu jubileju Baltijas ceļam, kas bija 
caur visām Baltijas valstīm. Vīzija šim tautas deju uzve-
dumam ir parādīt latviešu tautas deju attīstību no Padomju 
Savienības okupācijas laika līdz neatkarībai un pēc tam.

Pirmajā daļā dejos tradicionālās dejas, lai atspoguļotu, 
ka okupācijas laikā latviešiem, lietuviešiem un igauņiem 
nebija brīvības horeografēt un dejot jaunas dejas, kā viņi to 
dara šodien. Otrajā daļā dejosim modernās dejas, kuras ir bi-
jušas horeografētas kopš neatkarības atgūšanās 1991. gadā.

Biļetes $20 pieaugušajiem, $15 – bērniem un studen-
tiem. Tās var nopirkt internetā: https://www.jaunatnesdie-
nas.com/tickets/ vai Jaunatnes dienās Melburnas Latviešu 

namā no 27. līdz 30. decembrim.
Satiksimies tautas deju uzvedumā! Latviešu nama ad-

rese: 3 Dickens Street, Elwood, Melburna.
Kate Jaunalksne,

36. Jaunatnes dienu Tautas deju uzveduma vadītāja

Piektdien, 27. de-
cembrī, Melburnas Lat-
viešu nama Lielajā zālē 
plkst.19.00 būs 36. Jau-
natnes dienu Danču va-
kars.

Būs ansamblis, kas spēles visus 
no jūsu mīļākajiem dančiem, ieskai-
tot Pērkonīti, Pankūkas un Cūkas 
driķos. Viņi ar prieku spēles, līdzi kamēr jūs iedanco-
siet Jaunatnes dienās.

Ieejas cenā ir ieskaitīts vakariņas – garšīgs gulašs vai 
dārzeņu karijs ar rīsiem un salātiem. Ieeja maksa $20 – pil-
nai biļetei un $15 – ar pazemināto cenu.

Šis Danču vakars būs īpaši brīnišķīgs vakars, ar ko at-
klāt 36. Jaunatnes dienu pirmo vakaru un visās burvīgās 

dienas, kas sekos.
Maija Drēziņa,

36. Jaunatnes dienu „Danču vakara“ vadītāja

36. Jaunatnes dienas aicina!
Danču vakars

Danču vakars 35. Jaunatnes dienās Sidnejā.
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36. Jaunatnes dienas aicina!
Tautas deju uzvedums – „Dzintara ceļš“

Tautas dejas 34. Jaunatnes dienās Adelaidē.
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Pagājušajā, 2018. gadā, Austrālijas 
Latviešu 57. Kultūras dienu ietvaros 
pirmo reizi notika Izglītības diena. 
Saprotu, ka teiksiet – tas nav nekas 
jauns, jo kādreiz Kultūras dienās re-
gulāri esot noticis skolotāju seminārs. 
Jauki, ka tradīcija atdzimst. Atšķirība 
ir šāda – ja līdz šim skolotāju seminā-
ros piedalījās tikai Austrālijas latvie-
šu skolu skolotāji, tad tagad ir aicināti 
visi, kurus interesē piedāvātās sarunu 
tēmas. Īpaši klausītājus varētu inte-
resēt pēdējās divas lekcijas, kuras ir 
par vispārīgām un visnotaļ saistošām 
tēmām.

Šī gada Izglītības dienā lektori 
būs latviešu valodas un citu mācību 
priekšmetu skolotāji, kuri darbosies 

Annas Ziedares vasaras vidusskolā 
vai kādā no mūsu vasaras ārpus skolu 
nometnēm. Tie klausītāji, kuri ir aiz-
ņemti šajā datumā, bet vēlēsies dzirdēt 
pirmās divas lekcijas, varēs apmeklēt 
to atkārtojumu A. Ziedares Vasaras 
vidusskolas Viesu dienā 5. janvārī 
Normanvillē.

Nāc un piedalies tajā lekcijā, kura 
tevi interesē, vai kopā ar skolotājiem 
pavadi visu 30. decembra rīta pusi, 
izzinot aktuālo latviešu valodas, vēs-
tures, ģeogrāfijas un kultūras jomā!

Programmā.
9.00 Valodas stundas pamatstruk-

tūras elementi, ievērojot dau-
dzlīmeņu darbu klasē (1) Lat-

viešu valodas skolotājas Dace 
Anstrate, Dace Konopecka, 
Samanta Kavrusa-Vecmane 
mācīs, kā praktiski sastādīt 
latviešu valodas stundu plānus, 
un palīdzēs saprast, ko vaja-
dzētu ievērot, sastādot stundu 
plānu daudzlīmeņu klasē.

10.30 Latvijas vēstures un ģeo-
grāfijas mācības mūsdienī-
gā klasē (2) Par tehnoloģiju, 
mācību raidījumu un jaunu 
metožu izmantošanu, mācot 
Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, 
stāstīs un līdzdarboties aici-
nās vēstures skolotājs Mg.ed. 

 
Turpinājums 5. lpp.
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Latviešu Skautu un Gaidu Kus-
tībām (tas ir, ārpus Latvijas) ir vai-
rāki apbalvojumi, ko varam pasniegt 
vadītājiem un labvēļiem par nopelnu 
darbībai. Beidzamos gadus LAAJ vi-
cepriekšsēde Melburnā Anita Ander-
sone ir atļāvusi man pasniegt Latviešu 
skautu apbalvojumus MLOA rīkotajā 
18. novembra aktā.

2019. gads bija īpaši speciāls gads, 
jo iznāca pasniegt vairākus un dažā-
dus Gaidu un Skautu Kustību apbalvo-
jumus.

Adelaidē, 16. novembrī, svinīgā 
aktā LAAJ vicepriekšsēde un ALB 
vadība – Skaidrīte Agulēviča un Ilze 

Radziņa man deva iespēju pasniegt 
Latviešu Skautu Kustības augstāko 
apbalvojumu – Pelēkā Vilka ordeni. To 
pasniedzu vadītājam Jurim Skābem 
par viņa ilggadīgo un plašo devumu 
latviešu skautismam, daudz gadus 
darbojoties Saulkrastu (13.) Skautu 
vienībā vairākos amatos un pēc tam 
Austrālijas Jendā, ko viņš vada.

Nākošā dienā, 17. novembrī, Mel-
burnas 18. novembra aktā, LAAJ vi-
cepriekšsēde Anita Andersona atkal 
mums deva iespēju publiski pasniegt 
vēl citus apbalvojumus.

Austrālijas Jendas Gaidu priekš-
niece vadītāja Ruta Druva pasniedza 

Latviešu Gaidu Kustības augstāko 
vadītāju apbalvojumu par nopelniem 
Dzintara Sakta pasniedza vadītājai 
Anitai Vējiņa par viņas devumu lat-
viešu gaidismam Melburnā, Austrālijā 
un Kustības mērogā.

Pēc tam es pasniedzu Latviešu 
skautu pateicības zīmi Saulīte mūsu vie-
nības labvēlei Selgai Cīrulei par viņās 
ilggadīgo darbību, atbalstot Gaidas un 
Skautus, mūsu pulciņu un vienību labā.

Pateicamies visiem trīs par viņu 
darbību, un apsveicam par pelnītiem 
apbalvojumiem.

Vadītājs Arnis Vējiņš,
Latviešu Skautu priekšnieks

Edgars Bērziņš un Dr.geogr. 
Imants Kukuļs.

11.45 Kafijas pauze.
12.00 Latviešu valodas mācīšanās 

iespējas ārpus Latvijas jau-
niešiem un pieaugušajiem (3)

 Filoloģijas doktore Inga Lai-
zāne.

13.00 Lībiskais latviskajā (4) Va-
lodniece, sociolingviste, lat-
viešu valodas skolotāja, Dr. 
philol. Gunta Kļava.

Papildus informācija
• Dalība Izglītības dienā ir bez maksas;
• reģistrācija – obligāta līdz 25. de-

cembrim;
• pasākuma vieta tiks izvēlēta atkarī-

bā no dalībnieku skaita;
• lai reģistrētos, raksti uz e-pastiem: 

laaj.izglitiba@gmail.com vai iveta_
lainis@hotmail.com (norādot vārdu, 
uzvārdu un kurās lekcijā piedalīsies, 
piemērs: Vārds Uzvārds 1,3,4) vai 
reģistrējies elektroniski, aizpildot 
anketu: https://www.surveymonkey.
com/r/V9XHRH3.

• Kontaktpersona Izglītības dienā 
Melburnā – AZVV vadītāja Iveta 

Laine: 0421018063.
Izglītības dienu līdzfinansē Lat-

viešu valodas aģentūra, viesskolotāju 
klātbūtni AZVV un citās nometnēs no-
drošina LR Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas budžeta programmas Valsts 
valodas politika un pārvalde līdzfi-
nansējums.

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja

JD Melburnā – Izglītības diena
Turpinājums no 4. lpp.

Gaidu un skautu apbalvojumi
Pasniegti Valsts svētku aktos Adelaidē un Melburnā

Jurim Skābem (no kreisās) „Pelēkā vilka“ ordeni pasniedz 
Arnis Vējiņš.
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Anitai Vējiņai (no kreisās) „Dzintara saktu“ pasniedz Ruta 
Druva.
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pie galda. Paņēmis piezīmju blociņu, 
nodomāju pierakstīt, ko man vajadzē-
tu darīt, lai sagatavotos Ziemsvētkiem.

Kā jau teicu, kartītes nekad neesmu 
sūtījis – nesākšu jau nu tagad, kad tās esot 
tik dārgas. Protams, tai kaimiņienei jau 
nu neticu, bet šā vai tā – savs rublis jau 
jāizdod būtu. Kāpēc svaidīties ar naudu. 
Tad jau labāk nopērk kādu lieku blašķi...

Tā kā esmu vieninieks, tad egli jau 
nu ar nebūtu nekāda nozīme pirkt. Tā 
vajadzīga tikai ģimenēm, lai būtu kur 

palikt dāvaniņas apakšā. Tātad – egli nē. 
Nu, ja jau nav egle, tad svecītes ar nav ko 
pirkt; kur tad tās spraudīs? Nu re, kā sāk 
viss iet no rokas... Ja nav svecītes, tad 
nav vajadzīgi svečturīši... punkts! Nav 
vajadzīgi nekādi grabuļi, ko kārt eglē, jo 
egles nav. Ne tikai grabuļi nav vajadzīgi, 
bet lieki ir arī spožie eņģeļmati...

Tad jau sniegs, jeb pareizāk sakot 
vate, arī būtu lieki. Vai cik man forši 
iet uz priekšu! Uz to joku – jeb – uz tik 
labām sekmēm būtu jāiemet viena čar-
ka. Labāk tās dziesmas ies tanī paurī 
iekšā, kad sākšu mācīties. Jādzied jau 
kaut kur droši vien būs, vai nu nodzī-

vosi visus svētkus kā mūks... Runājot 
par mūkiem, kā būtu ar mūku liķieri 
Benedikteni? Āāā... Tas jau nu gan ir 
jāpērk; ko var zināt, ka neatnāk kāda 
sieviešu kārtas paziņa ciemos. Ko tu 
tādā mazā istabiņā citu sadarīsi. Var-
būt pat divas pudeles... Svētki ir gari...

Pēc pusstundas man liste – kas jādara 
un kas jāpērk – bija gatava. Nemaz nebija 
tik grūti. Sešas pudeles labas kvalitātes 
un markas dzērienus... Un piparkūkas.

Vai manu dieniņ’... Kur lai es ņemu 
piparkūkas?

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Lien ārā no migas,...
Turpinājums no 2. lpp.
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Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres svētki 
sākās sestdien, 16. no-
vembrī, plkst. 10.00 ar 
karoga uzvilkšanu Tā-
lavas dārzā un ar katoļu 
mācītāja, tēva Pētera 
(Agnis Rozītis) teikta-

jiem dievvārdiem. Dziesmas pavadīja 
pūtēju orķestris. Runātāji pie karoga 
uzvilkšanas bija Adelaides latviešu sko-
las priekšnieks Reinis Dancis, DLOA 
valdes priekšsēde Skaidrīte Agulēviča 
(Agoulevitch) un viesrunātāja no Latvi-
jas – Dr. Dagmāra Beitnere-Le Galla. 
Šeit ir jāpiezīmē, ka Latvijas karogus 
uzvilka divos pašvaldību centros, proti, 
Burnsaidē un Unlejā, kā arī tieši 18. no-
vembrī pie Daugavas Vanagu nama.

Atceres sarīkojuma akts sākās 
plkst.12.00 Tālavas Lielajā zālē, kas bija 
rotāta ar Latvijas karogu aleju. Pēc ko-
mandas karogiem piecelties, zālē iesoļo-
ja karognesēji, reprezentējot Adelaides 
Latviešu biedrību, Daugavas Vanagu 
Adelaides nodaļu, Adelaides Latviešu 
skolu un Adelaides skautus un gaidas. 
Adelaides Latviešu biedrības valdes 
priekšsēde Ilze Radziņa uzrunāja sa-
pulcējušos un uzaicināja dziedāt Latvi-
jas Valsts himnu. Sekoja Latvijas valsts 
prezidenta Egila Levita runas pārraide 
tautiešiem ārzemēs. Tālākā gaitā ALB 
valdes priekšsēde Ilze Radziņa iepa-
zīstināja klausītājus ar svētku runātāju, 
politiķi Dr. Dagmāru Beitneri-Le Gallu. 
Viesrunātāja bagātīgi dalījās ar viņas pa-
šas veiktajiem pētījumiem sociālā laukā, 
latviskās identitātes uzturēšanā. Runātā-
ja citēja daudz interesantu piemēru, kas 
saistīja klausītāju prātus un sirdis.

Pēc svētku runas Latvijas konsuls 
Dienvidaustrālijā Dr. Valdis Tomanis 
nolasīja apsveikumu no Latvijas vēst-
nieces Austrālijā Daces Treijas-Massi 
un paziņoja, ka Dienvidaustrālijas val-
dība piešķīrusi Atzinības rakstu Skaid-
rītei Agulēvičai par ilgu un intensīvu 
darbu latviešu sabiedrībā Adelaidē, jo 
sevišķi Radio stundas vadībā. DLOA 
priekšniece savukārt paziņoja pārējos 
Atzinības rakstu saņēmējus: Mārīti 

Rumpi no LAAJ par darbu skolā un 
Andi Bērziņu par darbu latviešu sa-
biedrībā Adelaidē. Par nozīmīgu iegul-
dījumu latviešu kultūras spodrināšanā 
un saglabāšanā visi Austrālijas Latviešu 
57. Kultūras dienu Rīcības komitejas 
darbinieki saņēma Latvijas Kultūras 
ministrijas Goda rakstus. Noslēdzot 
apbalvojumu pasniegšanu, Latviešu 
skautu vadītājs Austrālijā Arnis Vējiņš 
uzrunāja klātesošos un apbalvoja skautu 
Juri Skābi ar Pelēkā Vilka ordeni.

Otro sarīkojuma daļu iesāka Adelai-
des Latviešu skolas audzēkņi ar dzies-
mu virkni, veltītu Latvijai. Bija aizrau-
joši skatīties un klausīties mazos skolas 
bērnus tik labi dziedot un dejojot. Seko-
ja koklētāju ansamblis ar mazo solisti 
Kristiānu Rumpi. Ansamblis atskaņo-

ja trīs dziesmas un 
izpelnījās skaļus 
aplausus.

Koncerta daļas 
turpinājumā DV 
Adelaides nodaļas 
vīru koris Daugava 
diriģentes Astras 
Kronītes vadībā 
dziedāja trīs dzies-
mas – t. dz. Seglo, 
māsiņ, kumeliņu 
Jāņa Cimzes apda-
rē, Bruno Skultes 
kompozīciju Aijā 
(Teodora Tomsona 
vārdi) un kā beidza-

mo dziesmu Jāzepa Mediņa komponēto 
ar Antona Birkerta vārdiem Krāc jūrma-
las priedes, kas izskanēja spēcīgi un bra-
ši. Vīru korim sekoja ALB jauktais ko-
ris Dziesmu laiva ar diriģentiem Lilitu 
Daenki un Matīsu Reinhardu. Matīss 
debitēja dziesmā Barons (Ojāra Vācieša 
vārdi) un Ulda Stabulnieka kompozīcija. 
Jaunais diriģents saņēma daudz aplausu.

Lilita Daenke noslēdza koncerta daļu 
ar skanīgo dziesmu Lec, saulīte – Rasas 
Bugacičutes-Pēces vārdi un Raimonda 
Tiguļa mūzika; pie klavierēm bija Džū-
lija Folija (Julia Foley). Koncerta daļu 
nobeidzot, ALB valdes priekšsēde Ilze 
Radziņa visus laipni aicināja uz Mazo 
zāli, lai baudītu atspirdzinājumus un 
svētku torti. Tur priekšniecei bija izde-
vība pateikties sarīkojuma rīkotājiem un 
apmeklētājiem. Braši izskanēja dzies-
mas Nevis slinkojot un pūstot pēdējie 
vārdi Augsim lieli, augsim stipri, būsim 
sveiki veseli. Uzdziedāsim, uzdziedāsim 
augstu laimi Latvijai!

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
ciklā Adelaidē bija arī ieplānots diev-
kalpojums Sv. Pētera Latviešu luterā-
ņu baznīcā 17. novembrī plkst.11.00. 
Šo dievkalpojumu apmeklēja kupls 
skaits dievlūdzēju. Liturģiju vadīja 
diakons Ivars Ozols un sprediķi teica 
prāvests Jānis Priedkalns. Kā pēdējo 
dziesmu, kājās pieceļoties, nodziedāja 
tautas lūgšanu Dievs, svētī Latviju!

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Valsts dibināšanas 101. gada atcere Adelaidē
Svin trīs dienu garumā

Karogu pacelšana „Tālavas“ dārzā  16. novembrī.
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Svētku akta dalībnieki.
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No kreisās: Latvijas konsuls Dienvidaustrālijā Valdis 
Tomanis, Skaidrīte Agulēviča, svētku runātāja Dagmāra 
Beitnere-Le Galla, Adelaides Latviešu biedrības valdes 
priekšsēde Ilze Radziņa.
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Kad 18. novembra 
rītā, plkst. 7.00 pie Pertas 
Latviešu Centra augsta-
jiem karogu mastiem lēni 
un svinīgi uzvijās sar-
kanbaltsarkanie karogi; 
Pertas latviešu kopiena 
bija ievadījusi Latvijas 

valsts 101. dzimšanas dienas svinības. 
Pēc LAAJ vicepr. Pertā Jāņa Vucēna 
īsas uzrunas un viņa uzaicinātas Latvijas 
valsts himnas mūsu kopīgas nodziedā-
šanas, šis mums jau tradicionālais valsts 
svētku atklāšanas brīdis arī beidzās, un 
mums visiem tika atgādināts, ka mums 
ir atkal jāierodas uz karogu nolaišanu un 
svinīgo aktu plkst. 18.00. Tagad varējām 
iet mājās, gludināt tautas tērpus, kleitas 
un uzvalkus un cept un vārīt uzkodas, ga-
tavojoties svinību turpinājumam vakarā.

Sveiks Svētkos! – mēs sveicām viens 
otru mūsu valsts svētkos 18. novembrī. To 
arī bieži un dzidri dzirdējām, skanot Pertas 
Latviešu Centra pagalmā pirmdienas pie-
vakarē, kad visi atkal salasījāmies ap mūsu 
augstu plīvojošo karogu mastiem, kad 
Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi, šoreiz 
lēni, slīdēja zemē no nama abiem karogu 
mastiem. Vēl turpinot, pēc mūsu pertiešu 
tradīcijas, nodziedājām jau pierasto korāli 
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils un tikām 
aicināti atpakaļ Daugavas vanagu klubā, 
kur tad svētki turpināsies ar svētku aktu.

Svinīgais akts iesākās divu tautu mei-
tu pavadībā Daugavas vanagu Pertas nod. 
pr. Ilmāra Rudaka ienestā Daugavas 
vanagu Latvijas karoga ienākšanu klubā. 
Gandrīz visus mūsu sarīkojumus esam 
vienmēr iesākuši ar svētbrīdi, kad pateica-
mies Dievam par to, ko Viņš mums ir de-
vis un izlūdzamies Viņa palīdzīgo roku arī 
mūsu nākotnes darbos. Tā arī šodien, tā kā 
mūsu ev. lut. mācītājs Gunis Balodis ir at-
vaļinājumā, Svētā Pāvila draudzes priekš-
niece Ieva Vlahova apņēmās viņu atvietot 
un šo svētbrīdi viņa vietā novadīt. Viņa 
vispirms mūs aicināja jau ilggadīgās mūsu 
dziesmu klavieru pavadītājas Silvijas 
Lūks pavadībā nodziedāt pirmo dziesmu 
Bez krāšņiem vaiņagiem, kam sekoja Bī-

beles lasījums, uzruna Bībeles lasījumam 
un lūgšana. Tad mūs atkal lūdza nodziedāt 
arī otro dziesmu Šī zeme Tava, Dievs. Pal-
dies Vlahova kundzei par viņas uzņēmību 
būt vienmēr gatavai mūsu mācītāju, kad 
viņš nav dabūjams, tik labi atvietot.

Tā kā mums Pertā pēc kārtas šogad 
valsts svētku rīkošana ir Latviešu Bied-
rības ziņā, tad mūsu valdes priekšniece 
Līva Ulmane atklāja svinīgo aktu, īsā 
uzrunā mums pastāstot, kāpēc esam šeit 
ieradušies un izsakot paldies visiem, kuri 
bija redzējuši kā savu pienākumu atzīmēt 
šo dienu ar savu ierašanos mūsu kopie-
nas svinīgajā pasākumā un mūsu Latvijai 
novēlēt Saules mūžu. Latviešu biedrības 
priekšniecei sekoja Sarmītes Vucēnas 
nolasītā Martas Bārbeles dzeja Šai zemei.

Svētku runu šogad nolasīja Latvijas 
goda konsuls Rietumaustrālijā Jānis Pur-
vinskis, kurš savā runā vispirms mums 
atgādināja varenās Latvijas Simtgades 
svinības ar Dziesmu un Deju svētkiem un 
ar Kultūras Dienām un pat ar mūsu pašu 
Pertas pagājušā gada plašajiem sarīkoju-
miem. Tad Jānis stāstīja par daudzām lī-
dzībām Latvijas senajā vēsturē ar to, kas 
notika arī vēlāk un kas līdzīgs notiek jau 
pat arī tagad. Kā tad tāda Latvijas valsts 
vispār varēja nodibināties nabaga zem-
nieku tautā, un tāda tauta nemaz pat ne-
bija, jo bija tikai kurši, sēļi, lībi, latgaļi un 
visu to cilšu dažādi sajaukumi. Kā varēja 
rasties tāda neiedomājama ideja, no kuras 
tad izauga varena, skaista Latvijas valsts.

Jā, kad latviešu zemnieks atpirka savu 
zemi no muižnieka un palika kungs pats 
par savu zemi, viņš redzēja, ka muižnieki 
nebija bagāti vien, bet bija arī labi izglītoti. 
Tā nu kad viņš arī savus dēlus sūtīja uz 
ārzemju augstskolām: uz Maskavu, Pēter-
pili, Berlīni, Tērbatu un izskoloja, un viņi 
izskolojās par augstiem ierēdņiem, par 
arhitektiem, amatniekiem un arī labiem 
zemniekiem. Radās latviešu kungu kārta, 
nodibinājās Rīgas Latviešu biedrība, lat-
vieši sanāca 1873. g. Dziesmu svētkos, kas 
viņus vienoja un deva tautas spēku. Arī 
tagad Dziesmu svētki mums dod spēku 
un jaunu sparu strādāt Latvijas labā. Lat-

vieši palika lepni par savu kultūru, savu 
valodu par savām labajām zināšanām un 
nodibināja paši savu valsti, kur nu tad arī 
bija paši kungi par savu zemi, savu mantu.

Tad Jānis atkal stāstīja par to, kā 
citi, redzot šo plaukstošo valsti, to ie-
kāroja, un nolēma ne tikai Latviju, bet 
arī tās citas valstiņas ap Baltijas jūru 
savā starpā sadalīt un paņemt. Un mēs, 
tāpat kā tie virsaiša Nameja 10 000 
zemgaļi aizgāja bēgļu gaitās, arī mēs 
300 000 1944.g. aizgājām bēgļu gaitās.

Bet mēs Latvijai nepazudām, mēs 
Latviju neaizmirsām, mēs viņu ieslē-
dzām mūsu sirds dziļumos un kaut 
tālu prom no dzimtenes, mēs 50 gadus 
cīnījāmies par to, lai latvju tauta sargā 
un ciena savu valodu un savas tradīci-
jas, un lai Latvija reiz atkal būtu brīva.

Un radās gan Helsinku grupas jaunie-
šu demonstrācija pie Brīvības pieminek-
ļa, gan Baltijas jūras kuģis, gan Dziesmu 
svētki Baltijas jūras krastā, gan Baltijas 
ceļš, gan mūsu kaimiņa valsts klapatas, 
un tas viss Latviju tuvināja uz brīvību. 
Pasaule sāka brīnīties, no kurienes nāk šis 
spēks, un tas bija atnācis no latviešu vie-
notības, kura visvairāk izpaudās mūsu lat-
viešu Dziesmu svētkos, kuri mums deva 
vienotības spēku un sparu kopējam dar-
bam. Un Latvija atkal tapa brīva, bet par 
šo brīvību mums ir vienmēr jābūt nomo-
dā. Būsim pateicīgi un sargāsim savu brī-

Sveiks svētkos Pertā!
Svētku runu nolasīja Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā

Sarkanbaltie karogi pie Pertas Latvie-
šu Centra 18. novembrī.
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No kreisās: Sidnijs (Sidney) Hope, Māra Hope, Jānis Purvinskis, Trudi Kārkliņa, Ilmārs Rudaks, Līva Ulmane, Ieva 
Vlahova un Jana Bradoka.
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Kad cilvēks ir aktīvs sabiedrībā, 
viņu pazīst un ievēro, bet gadiem ejot 
un aktivitātei samazinoties, zūd arī 
kontakti, un cilvēks nonāk it kā citā pa-
saulē, t. i., aprūpes namā. Cilvēks savā 
dzimtajā valodā paliek tikai savās do-
mās un atmiņās. To bieži neiedomājas 
gados jaunākie, jo tur taču cilvēks ir pa-
ēdis un apkopts, tur var satikt daudzus 
līdzcilvēkus. Bet ar to vien dzīvei ne-
pietiek. Ir jau labi, kad ir tuvinieki vai 
draugi, kas laiku pa laikam apciemo. Ir 
jāredz mirdzums viņu acīs un smaids, 
kad ierodas kāds pazīstams un var pār-
mīt kādu vārdu dzimtajā valodā, lai aiz-
domātos par šo sarunas iespēju patieso 
nozīmi. Ikvienam latvietim ir svarīgi 
neaizmirst dzimtās valodas nozīmi.

Ceturtdienas pēcpusdienā Ade-
laides Latviešu luterāņu draudzes 
mācītājs Jānis Priedkalns, draudzes 
priekšnieks diakons Ivars Ozols un 

dāmu komitejas pārstāve Ilga Vēvere 
devās uz Fullarton Lutheran Homes, 
kur tagad dzīvo četri mūsu draudzes 
locekļi. Mācītājs sniedza īsu svētbrīdi, 
un pēc tam pie Jolantas Lūses orga-

nizētās kafijas un iecienītās ābolkūkas 
risinājās sarunas un tika izteikta vēl-
me, lai šādas tikšanās notiktu biežāk.

I. V.
Laikrakstam „Latvietis“

Katru gadu, cik es 
varu atcerēties, 18. no-
vembrī Baltiešu aprūpes 
mājā, atzīmējot mūsu 
valsts svētkus, tiek uz-
vilkts Latvijas karogs. 
Arī tiek atzīmēti igauņu 

un lietuviešu valsts svētki viņu valsts 
svētku laikā. Visi, kas tur dzīvo, ir 
pieraduši, ka ir svarīgi pulcēties pie 
karoga masta un, cik katrs spēj, no-
dziedāt savas valsts himnu. Tā tas bija 
pirmdien, 18. novembrī, plkst.13.30, 
kad I. Puķītis un Latvijas goda kon-
suls Dienvidaustrālijā Dr. V. Tomanis 
uzvilka Latvijas karogu.

Amber Aged Care dzīvo 6 latvie-
ši, bet uz karogu uzvilkšanu ieradās 
ap 20. Kad noskanēja pirmie himnas 
vārdi, visi, kas spēja, tūlīt cēlās kājās, 
kaut viņi nebija latviešu izcelsmes un 
nerunāt latviski, visi saprata, kas no-
tiek, un attiecīgi piedalījās šajā mūsu 
svinīgā brīdī kopā latviešiem, ar ku-
riem līdzās dzīvo.

Kad karogs bija droši nostiprināts 

pie masta, visi de-
vāmies uz ēdamzā-
li, kur pie klātiem 
galdiem pulcējās 
iemītnieki, viesi un 
darbinieki. Uz kat-
ra galda bija mazs 
Latvijas karodziņš, 
un katram tika pie-
dāvāti atspirdzinā-
jumi un kliņģeris. 
D r.  V.  Tom a n i s 
uzrunāja klāteso-
šus, visus apsvei-
cot gan latviski, 
gan angliski. Pēc 
tam viņš pakavējās 
kādu laiku, pieejot 
pie gandrīz visiem. 
Bija ļoti patīkami 
noskatīties no ma-
las, ka cilvēki kaut 
viens otru tik bieži nesatiek, tomēr at-
ceras. Tā tas bija ar Valdi, jo daudziem 
no Amber Aged Care iemītniekiem 
viņš ir bijis zobārsts, saticis mūsu lat-

viešu sabiedrības sarīkojumus un ne 
tik sen valsts svētkos Tālavā.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris Adelaidē „Amber Aged Care“
Latvijas goda konsuls Valdis Tomanis uzrunāja klātesošos

No labās: Valdis Tomanis, Margota Puķīte, Ints Puķītis.

FO
TO

 n
o 

M
ar

go
ta

s P
uķ

īte
s p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

Adelaides Latviešu luterāņu draudze apciemo savējos
Mācītājs sniedza īsu svētbrīdi

No kreisās: Prāv. Jānis Priedkalns.
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vību un neļausim nevienam mūsu brīvību 
atpirkt. Tu esi latvietis tikai par tik, par cik 
tu esi gatavs Latvijai sevi ziedot, ziedot 
savu spēku, savu laiku, savi visu. Latvija 
esi tu pats, bez tevis nav arī Latvijas.

Pēc goda konsula uzrunas dzirdē-
jām Valsts prezidenta uzrunu tautie-
šiem, kuras beigās vienojāmies, dzie-
dot Latvijas Valsts himnu Dievs, svētī 
Latviju. Pēc himnas Jūlijs Bernšteins 

mums sniedza Antona Bārdas dzejoli 
Es brīnos, kam sekoja LAAJ vicepr. 
Pertā, ziņojums par LAAJ Atzinības 
rakstiem Mārai un Sidam Hopiem par 
viņu lielo darbu Pertas latviešu labā.

Bijām saņēmuši apsveikumu arī no 
PBLA priekšsēdes Kristīnes Saulītes. 
Tad vēl Latvijas goda konsuls nolasīja 
apsveikumus un sveicienus valsts svēt-
kos no Latvijas Ārlietu ministra Edga-
ra Rinkēiča latviešu un angļu valodās, 
sveicienu un apsveikumu valsts svēt-
kos no Latvijas vēstnieces Austrālijā ar 

rezidenci Japānā – Daces Treijas-Ma-
sī un beigās arī Latvijas goda konsuls 
Pertā Jānis Purvinskis nodeva arī 
savu sveicienu un vēlējumu, Latvijai.

Apsveikumiem sekoja Līvas Ul-
manes sniegtais Viļa Plūdoņa dzejolis 
Latvijas zvaigznes.

Akts beidzās, kad mēs, kājās pie-
cēlušies, izvadījām Latvijas karogu no 
telpas. Tad viesi tika aicināti uz glāzi 
vīna un uzkodām.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Sveiks svētkos Pertā!
Turpinājums no 7. lpp.
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2019. g. 18. novembrī Sidnejas 
Latviešu biedrības rīkotajā Valsts 
svētku aktā man bija tas gods un 
prieks pasniegt Baibai Harringto-
nai DV Atzinības rakstu. Kaut Baiba 
nav DV biedre, DV organizācija var 
piešķirt Atzinības rakstus arī tiem, 
kas ir atbalstījuši DV organizācijas 
mērķus un darbus. Baiba šo atzinību 
ir nopelnījusi ar savu uzņēmību dot 
latviešu grāmatām, kam iespējams 
nākošais solis būt bijis uz atkrituma 
maisu, otru dzīvību, pārsūtot tās uz 
bibliotēkām, skolām, DV nodaļām 
u.c. Latvijā.

Baiba ar saviem palīgiem pava-
da daudz laiku DV Sidnejas nodaļas 
namā un ar savu pieredzi un zināšanu 
izšķirot milzīgo daudzumu ziedotās 
grāmatas. Katra grāmata tiek apskatī-
ta un novērtēta un, atkarīgi no temata, 

ielikt attiecīgā kastē. Bieži sanāk, ka 
ziedotās grāmatas nāk no izmisīgiem 
mantiniekiem, kas ne runā, ne lasa lat-
viešu valodu. Viņi ir laimīgi uzzinot, 
ka viņu ģimenei iemīļotās grāmatās 
kādu citu iepriecinās.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa 
finansē grāmatu sūtījumu, samaksājot 
apmēram $4 000 gadā, bet bez Baibas 
zināšanām un darba mums pašiem 
būtu grūti tik rūpīgi un pareizi izdalīt 
saņēmējiem. Sidnejas nodaļa ļoti ne-
vērtē šo darbu un sakām: liels paldies, 
Baibai!

Mēs ceram, ka 2020. gadā atkal 
būs iespēja sūtīt grāmatas. Saņēmēji 
ir ļoti pateicīgi, jo uz Latviju, galve-
nokārt, tiek sūtītas padomju laikā aiz-
liegtās trimdas autora grāmatas.

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde

Latviešu grāmatām otrs mūžs
Liels paldies Baibai Harringtonai

Šī gada 21. novem-
brī Imanuela baznīcas 
zālē (Lyons) Kanberas 
Latviešu biedrība rīko-
ja 18. novembra atceres 
aktu.

Aktu atklāja Kanbe-
ras Latviešu biedrības priekšnieks un 
LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā Juris 
Jakovics.

Turpinājumā akta dalībnieki skatī-
ja videofilmā ierakstīto Latvijas valsts 
prezidenta Egila Levita uzrunu tau-
tiešiem pasaulē, kas noslēdzās ar tau-
tas lūgšanu – Dievs, svētī Latviju.

Svētku runu teica Dr. Dagmāra 
Beitnere-Le Galla, latviešu kultūras 
socioloģe, augstskolas pasniedzēja un 
politiķe. Runas tēma – Latvietība. Pa-
šapziņa. Valsts.

Runas pamatsecinājumā izrietē-
ja uzskats, ka latviešu tautas skats uz 
rietumiem un piederība rietumu kul-
tūrai ir jau sākusies un veidojusies ar 
12. gs. krustnešu ienākšanu tagadējās 

Latvijas teritorijā. 
Runājot par lat-
viešu tautas garīgo 
pašapziņu, viņa 
pieminēja atmo-
das darbiniekus un 
kas laika tecējumā 
aizveda uz tautas 
lepnumu par lat-
vietību.

LAAJ Atzinī-
bas rakstu par dar-
bošanos latvietībā 
saņēma Dace De 
Deckker.

N o s l ē g u m ā 
atceres viesi pa-
kavējās sarunās, 
baudot šampānieti 
un uzkodas.

Šī gada 10. novembrī notika Kan-
beras latviešu ev. lut. draudzes diev-
kalpojums, kas veltīts Lāčplēša dienai 
un 18. novembra, atcerei. Dievkalpo-
jumu vadīja prāvests Dr. Jānis Pried-

kalns no Adelaides.
Pēc dievkalpojuma visi pakavējās 

pārrunās pie krūzes kafijas un uzko-
dām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembra atceres Kanberā
Svētku runu teica Dagmāra Beitnere-Le Galla

No kreisās: Svētku viešņa Dagmāra Beitnere-Le Galla, 
KLB priekšnieks Juris Jakovics, Dace De Deckker un Ilze 
Lapsa-Bales.
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No kreisās: Ināra Sīkā, Baiba Haring-
tona.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Svinības ievadīja 
Lāčplēšu dienas sarī-
kojums Latvijas vēst-
niecībā 11. novembra 
vakarā. To ar īsu, dienai 
piemērotu uzrunu, at-
klāja vēstniece Judīte 
Dobele. Sekoja Ievas 

Melbārdes vadīta programma ar dze-
jas lasījumiem un tautas dziesmām, 
kuras dziedājām visi kopā gan ģitā-
ras, gan kokles pavadījumā. Pēc īsa 
pārtraukuma ar atspirdzinājumiem 
skatījāmies Simtgades filmu par un ar 
Latvijas simtgadniekiem. Pārsteidzo-
ši, cik spirgti ir latvieši, dzimuši 1915., 
1916., 1917. un 1918. gadā. Filma būtu 
ļoti laba, ja režisore būtu zinājusi, ko 
viņa grib un filmu nedaudz saīsinājusi.

Pēc filmas vēstniecības pagalmā, kā 
ik gadus, iededzinājām svecītes un dzie-
dājām Pūt, vējiņi. Noslēgumā vēstniece 
ierosināja, lai visi klātesošie pēc kārtas 
nodod savu sveicienu Latvijai. Ar to arī 
Lāčplēša dienas sarīkojums beidzās.

Sestdien, 16. novembra, pievakarē 
Latviešu biedrība Norvēģijā, sadar-
bībā ar Latvijas vēstniecību un Kul-

tūras Biedrību Norge Latvija aicināja 
uz Latvijas Valsts svētku sarīkojumu. 
To ievadīja Latvijas vēstniece Judīte 
Dobele ar svētku runu. Runai sekoja 
kora Laipa vadībā dziedātas Latvijas 
un Norvēģijas himnas. Sekoja kupla 
programma ar Kastaņa skoliņas kas-
tanīšiem, deju kopām Ziemeļmeita un 
Ozoliņš, gan abām kopā, gan atsevišķi. 
Oslo latviešu teātra O Latte dzeju la-
sījumiem un Norvēģijas latviešu kora 
Laipa dziesmām. Programmas noslē-
gumā tika dalīti Pateicības raksti ak-
tīviem darbiniekiem vietējā latviešu 
saimē. Tad varējām spirdzināties ar 
vēstniecības gādāto Rīgas šampānieti, 
pašu nestiem gardumiem un parunāties 
ar sen vai nesen satiktiem draugiem.

Sekoja Latvijas viešņas Olgas Ra-
jeckas koncerts; lai taupītu savu vēl 
daudzmaz derīgo dzirdi, to nenoklau-
sījos.

Otrdien, 19. novembra, pēcpusdie-
nā vēstniece Judīte Dobele ar kungu 
Normundu Dobeli ielūdza uz Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 101. gada-
dienas svinīgo koncertu Latviešu kla-
viermūzikas ainavas, Oslo Koncertu 

nama mazajā zālē. Uz koncertu bija 
lūgts diplomātiskais korpus, Latvijas sa-
darbības partneri un citi viesi. Koncertu 
ar īsu uzrunu ievadīja vēstniece Judīte 
Dobele. Sekoja kora Laipa vadībā dzie-
dātas Latvijas un Norvēģijas himnas.

Pianiste Dzintra Erliha savā 
programmā bez latviešu komponistu 
skaņdarbiem bija iekļāvusi arī dažus 
cittautiešus. Ievadīja divas Lūcijas 
Garūtas (1902-1977) kompozīcijas, se-
koja divas Aivara Kalēja (1951) kom-
pozīcijas, tad pa vienai no Aleksandra 
Skrjabina (1871-1915) un Frederika 
Šopēna (1810-1849). Sekoja divas Jāņa 
Ivanova (1906-1983) skices, Snorri 
Sigfus Birgisson (1954) himnas, Pētera 
Vaska (1946) Fantāzija par izdegušo 
zemi un Ragnar Kristinn (1960) trīs ski-
ces. Bagāto programmu noslēdza Lūci-
jas Garūtas (1902-1977) Meditācija un 
Prelūdija Nr. 4. Pianiste saņēma bagā-
tus aplausus un sarkanbaltus ziedus. Iz-
pelnījāmies arī bagātīgas piedevas.

Ar to noslēdzās mūsu Latvijas ne-
dēļa Oslo.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Satiekoties gadskārtējos valsts 
svētkos, ar prieku varējām atcerēties 
un pārrunāt, ka 2019. g. bijis bagāts 
Pekinā, Šanhajā un citur Ķīnā dzīvo-
jošajiem Latvijas diasporas biedriem.

Ķīnā viesojās Latvijas Nacionālais 
teātris, laurus plūca latviešu filmas un 

mūziķi, atzinību – tulkotās grāmatas 
un latviešu darbi mākslas izstādēs. 
Ar interesi varējām sekot arī Latvijas 
sportistu startiem.

Latvija sevi godam pārstāvēja 
CIIE 2019 nozīmīgajā mesā un citās eko-
nomiskajās aktivitātēs. Ķīnā arvien lielā-

kas iespējas iegādāties LV ražotas preces.
Savukārt atzinību Ķīnā guvuši šeit 

strādājošie latviešu profesionāļi, īpaši 
arhitektūrā, pilsētplānošanā, reklāmā 
un dizainā.

Zane Mellupe
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas valsts svētku atzīmēšana Ķīnā
Pagājušais gads bijis panākumiem bagāts

Šanhajā, 2019.g. 17. novembrī pulcēšanās pie Krista Soloveja.
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Latvijas Valsts svētki Oslo
Ar uzrunu atklāja Latvijas vēstniece

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $47.
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Valsts prezidents Egils Levits pasniedz 
Viestura ordeni Latvijas brīvības cī-
nītājai Lidijai Lasmanei, ieceļot viņu 
par Viestura ordeņa lielkrusta koman-
dieri.
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Bijušie prezidenti, no kreisās: Guntis Ulmanis, Rai-
monds Vējonis, Andris Bērziņš pie Brīvības pieminekļa.
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Pirmajā rindā no kreisās: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
Valsts prezidents Egils Levits, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.
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kārtas vēlēšanās.
Ļoti patīkams un cieņpilns skats 

bija Latvijas himnas izpildīšanas lai-
kā, kad malā stāvošie ārzemju karavī-
ri salutēja. Ziedu pie pieminekļa bija 
daudz – karoga krāsās; tos vēlāk divas 
ilggadīgas darbinieces skaisti sakārto 
visapkārt piemineklim. Par ziediem 
– te būtu stāsti vairumā; vistipiskā-
kais ir: viszinošas kundzes stāv un 
noskatās ziedu pārkārtošanā un indīgi 
spriež – redz’, redz’, kā atdala tās, ko 
nesīs pārdot. Tādi mēs esam...

Pa ceļam uz Rīgas pili paskatījos 
uz armijas parādes sākumu. Ko nu tur 
daudz redzēsi aiz baznīcas žoga. Ska-
tītājos – ļoti daudz mazu bērnu, daļa 
nāk atrādīties mobilajos, daļa kā īsti 
patrioti, citi tikai meklēt kašķi.

Rīgas pilī šogad otrais Valsts aug-
stāko apbalvojumu pasniegšanas pasā-
kums, prezidentam Egilam Levitam 
pirmais; viņš kā jaunais Valsts prezi-
dents uz savu pilnvaru laiku ir iecēlis 
jaunu Ordeņu kapitula kancleru Sar-
mīti Ēlerti un sešus tā locekļus: Andri 
Kronbergu, Gundu Vaivodi, Raimon-
du Graubi, Tālavu Jundzi, Elitu Kuz-

mu un Dinu Gailīti. Pasākumu vada 
aktieris Juris Kalniņš ar burvīgu balsi 
un nesatricināmā mierā, akceptēts no 
iepriekšējā prezidenta laika. Koncertē 
un himnu dzied Valsts akadēmiskais 
koris Māra Sirmā vadībā. It kā viss kā 
parasti – sarkanas rozes, kastītes ar or-
deņiem, karogi, milzu ziedu pušķi uz 
postamentiem, apbalvojamās personas 
un lūgtie viesi, daudz operatoru, ne tik 
daudz fotogrāfu, jo tiem grūti tikt pie 
pareiza kadra. Prezidents Egils Levits 
ar uzrunu sveic klātesošos un sākas 73 
Valsts augstāko apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un 
Atzinības krusta pasniegšana. Šajā 
procedūrā jūtama atšķirība, it sevišķi 
dokumentējot fotogrāfijā, ordeni pre-
zidents apskatās kastītē un klakš, vāks 
ciet, to neredz ne fotogrāfijā, ne pats 
apbalvotais. (Interesē, kā būs 4. maijā.) 
Nobeigums bija tāds aprauts, apbal-
votajiem necik daudz nesanāca laika 
nofotografēties pie karogiem, un šam-
pānietis arī izpalika, jo visiem bija jā-
steidzas uz autobusu, lai aizbrauktu uz 
koncertu. Vairāku gadu garumā skatot 
šo pasākumu, mani vairs tik daudz 
neinteresē tā vizuālā puse, cik dažādā 
informācija. Kādreiz biju nesaprašanā, 
kā var atteikties no Triju Zvaigžņu or-

deņa, tagad es domāju, kā to var pie-
šķirt. Ak, taisnība, kur tu esi?

Tālāk svētku programmā bija 
koncerts arī pie Brīvības pieminekļa 
un prezidenta uzruna tautai, himnas 
dziedāšana krastmalā un svētku ugu-
ņošana. Lāpu gājienu, kas vienmēr 
piesaista ļoti daudz cilvēku, organizē 
Nacionālā apvienība. Svētku dienas 
vakarā bija iespēja redzēt gaismas fes-
tivāla Staro Rīga pārsteigumus.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembris Rīgā
Turpinājums no 1. lpp.

turpinātībai, mūsu sabiedrības kopē-
jam labumam un tātad – katra atseviš-
ķa cilvēka jēdzīgai dzīvei.

II
Mani mīļie Latvijas cilvēki!
Valsts ir visu tās pilsoņu kopējā lieta. 

Demokrātiskā iekārtā mēs katrs nesam 
savu daļu atbildības par Latvijas valsti. 
Ikviens no mums var un ir aicināts Lat-
vijas valsti uzlabot un pilnveidot.

Kopējo labumu, solidaritāti un 
taisnīgumu izvirzot par galveno at-
skaites punktu savai darbībai, mēs va-
ram ātri vienoties par kopīgu Latvijas 
nākotnes redzējumu.

Mēs esam teikuši, ka vēlamies 
Latviju veidot kā labklājīgu un drošu 
ziemeļvalsti. Ziemeļvalsts raksturlie-
lums ir solidaritāte.

Solidaritātei ir liels spēks, tā rada 
labvēlīgu vidi ikkatra cilvēka dzīves 

mērķu piepildījumam.
Nepārprotami valstij ir pienākums 

veidot solidāras sabiedrības spēles notei-
kumus. Tomēr mūsu sekmju pamatā ir 
ne vien kopīgais labums, bet arī katra at-
sevišķā sabiedrības locekļa vērtības tā-
das kā godīgums, iecietība, savstarpēja 
cieņa un spēja sastrādāties citam ar citu.

Mēs ikkatrs varam apņemties tās 
iedibināt savā vidē un savā ikdienā. Un, 
ticiet man, mūsu kopīgais labums vairo-
sies, un mūsu valsts nākotne būs droša.

Latvijas otrajā gadu simtenī mums 
jākļūst par sabiedrību, kurā valda sav-
starpēja cieņa un uzticība, kurā cilvēki 
cits citu uzskata par līdzvērtīgu.

Draugi!
Mūsu ceļam Latvijas valsts otrajā 

simtgadē ir stipri pamati. 20. gadsim-
tā mēs divas reizes izcīnījām tiesības 
dzīvot brīvā, neatkarīgā, demokrātiskā 
Latvijas valstī.

Latvija ir nodibināta, un tās neat-
karība atjaunota, pateicoties mūsu cil-

vēku varonībai. Latvija balstās cilvēku 
uzņēmībā, godaprātā un darbīgumā.

III
Šodien mēs godinām un nākotnē 

smelsimies spēkus no tiem, kuri Ne-
atkarības karā izcīnīja un nosargāja 
jaundibināto 18. novembra Latviju.

Mēs godināsim nacionālās pretes-
tības kustības varoņus, kuri nostājās 
pret totalitārās Padomju Savienības 
un nacistiskās Vācijas okupācijām un 
cīnījās par neatkarīgu, demokrātisku, 
savu Latvijas valsti.

Mēs godinām tos cilvēkus visā 
Latvijā, kuri pirms 30 gadiem sadevās 
rokās Baltijas ceļā un izcīnīja Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanu.

Bez varonības Latvijas valsts ide-
ja un latviešu valstsgriba nepastāvētu 
nedz valsts sākotnē, nedz okupācijas 
laikā, nedz tagad – atjaunotnē. Bez va-
ronības nebūtu Latvijas.

Prezidenta Egila Levita runa
Turpinājums no 1. lpp.
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Tas ir ābols. Pierādīt? 
Jau vasaras vidū sākam 
našķēties ar Cukuriņiem. 
Pat vēl zaļi, tie ir saldi un 
garšīgi. Manā dārzā ir ve-
seli trīs nelieli Cukuriņu 
koki. Kad atbrauc manē-
jie, tad parasta aina: zem 

katra stāv kāds un cītīgi grauž mazos 
ābolīšus. Meita saka, kā tādas narkoti-
kas. Bet mazdēli salasa pilnas rokas un 
nezina, kurā kost pirmajā. Šo zorti mēs 
nokopjam līdz pēdējam auglim. Tieši 
kad tie beidzas, sāk krist Auksis. Šim 
lietuvietim ir lieli, skaisti sārti augļi ar 
raksturīgu apsarmi, ļoti sulīgi un gar-
šīgi. Lietuviski tas nozīmē – zelts. Un 
ir arī. No Aukša sanāk visgardākais 
ievārījums, kuram gandrīz nevajag cu-
kuru, tikai nedaudz kanēļa, un neviens 
cits našķis nav vajadzīgs. Auksis stāv 
līdz Ziemassvētkiem vismaz. Ja pareizi 
glabā, pat visu ziemu. Labā garša gan 
pamazām zūd. Bet manā ģimenē to brī-
di nekad nesagaida, jo arī sula tieši no 
šiem augļiem ir visgardākā.

Nākošie rudens āboli ir īsteni lat-
vieši – Iedzēni. Tepat radītā šķirne ir 
grezni karmīnsarkanā krāsā, vietām 
ar zaļumiņu, sākumā ļoti cieti, nepa-
rasti smagi, lieli augļi. Vaktēju katru 
nokritušo, jo to jau var ēst. Garša un 
struktūra kā nevienam citam. Auglis 
ir pārpilns brīnišķīgas sulas ar gatavu 
ananāsu notiņu. Vienreizīgs un nepār-
spējams gardums, kuru cenšos sagla-
bāt, cik nu iespējams. Tāpēc sagaidu 
nomākušo oktobra dienu, ar miglu – 
mitrumiņu gaisā un dodos novākt ražu. 
Mans Iedzēnietis ir kupls, zems, neko 
daudz nav jākāpelē. Eju apkārt ābelei 
un saudzīgi noceļu no zariem lielākos 
un skaistākos. Āboli ir ar rasu, viens 
aizņem visu plaukstu, nevaru izprie-
cāties, cik tie skaisti, pārpilni labuma, 
brīžiem zari man uzpurina lielas ūdens 
lāses, brīdinot, ka vēl jau briedīs, vēl 
nevajag steigties. Es jau arī nesteidzos. 
Pirmajā reizē noņemu tikai dažas kas-
tes. To man mācījusi Māra Skrīvele, ļoti 
īpašs cilvēks, kuru man tas gods saukt 
par savu draudzeni un kas daudzus 
gadu desmitus ir bijusi Latvijas vadošā 
augļkopības zinātniece. Mārai jau devī-
tais desmits, bet viņa joprojām strādā; 
braukā ne tikai pa Latviju, bet pa visu 
Baltiju, konsultē augļkopjus, māca jau-
nos un raksta augļkopības vēsturi. Lat-

vijā katrs daudz maz inteliģents cilvēks 
zina viņas vārdu, bet nozarē to jopro-
jām sumina un godā. Apbrīnojams 
cilvēks, kura padomus ļoti novērtēju. 
Tāpēc manas ābeles izkoptas (Māra 
pamāca, kā tās pareizi jāizgriež.), nu 
jau vairākus gadus pēc kārtas dod ražu. 
Māra saka, tieši oktobrī āboli briest par 
veselu procentu katru dienu, tāpēc ne-
vajag ņemt nost visu uzreiz. Pēc nedē-
ļas vēl dažas kastes un tad vēl, kamēr 
līdz oktobra beigām ābele tukša.

Īsteni ziemas āboli ir baltkrievu 
Aveņu un igauņu Sinaps. Tumšsarka-
nie Aveņu tagad vēl nav ēdami – cieti 
un skābi, taču ziemas otrajā pusē pie-
nāk brīdis, kad tie ir kļuvuši sulīgi un 
gardi. Tomēr mans mīļākais ziemā ir 
Sinaps – ļoti lieli, dzeltenzaļi āboli ar 
izteiktu apsarkumu saules pusē. Tagad 
vēl cieti, bet jau brīnišķīgi gardi, ne-
zaudē savu labo garšu līdz pat maijam, 
kad ārā mēdz būt jau +30°C karstums.

Un vēl manā dārzā ir Antonovka 
jeb, mēs sakām, – Antiņi. Domāju, kā 
nu bez krieva, bet Māra saka, nav viss. 
Mūsu platuma grādos tā ir visvecākā 
aprakstītā šķirne, vismaz 300 gadus 
sena, un nav pierādījumu, ka nāktu 
no Krievijas. Tai esot daudz varietā-
šu. Manējā nestāv ziemā, ir izteikta 
rudens ābele. Bet augļi neparasti lieli, 
kā nevienam, dzelteni, gatavi gandrīz 
caurspīdīgi, ļoti aromātiski un spirdzi-
noši garšīgi. Sāk krist jau septembra 
beigās un ir iecienīti mūsmājās cepti, 
ar putukrējumu un kanēli. Sanāk arī 
lieliska sula, kas pēc saulainām vasa-
rām nebūt nav par skābu.

Lūk, tā es te ņemos ar āboliem un to 
ieziemošanu, lai ģimenei nepietrūkst šī 
Latvijas lielākā garduma. Nav jau tā, ka 
nemaz nenobaudu ārzemniekus. Pie-
mēram, Austrālijā gadījās pacienāties 
ar vienreizēji garšīgiem mango, kādus 
Latvijā nevar dabūt. Un arī apelsīni savā 
dzimtajā vietā ir pavisam cita lieta. Bet 
ne pie mums, kur tie atceļojuši puszaļi, 
mākslīgi briedināti, nesaproti, vai tajos 
vairāk labuma vai sliktuma. Bet mūsu 
ābols ir nenovērtējams, turklāt pareizi 
ēdams ar visu serdi, saka Māra.

Vēl jau ir daudz citu darbu, kaut kas 
jāparaksta, jāpagūst iztīrīt siltumnīcu, 
uzrakt zemīti, sasēt rudzus zaļmēslo-
jumam, sastādīt tulpes. Un tik labi, ka 
tas vakars ar savu krēslu nāk ātrāk, jo 
tad it kā pati daba saka, nu var atslābt, 

nu pietiek rosīties, vajag arī atpūsties. 
Un to var izdarīt teātrī, visādos izrīko-
jumos, grāmatās – spēj tik ņemt pretī.

Viendien Kultūras Dienā izlasu: 
koncertzālē Rīgava Salaspilī ir val-
mieriešu viesizrāde, luga, kas nominē-
ta Spēlmaņu nakts balvai. Oho, iedo-
mājieties, dažus kilometrus no manām 
mājām koncertzāle!! Gandrīz apkritu 
no ziņkāres. Tūlīt internetā pirku biļe-
tes, meitu un draudzeni līdzi, braucam 
pētīt pašu koncertzāli, kas esot tikko 
atklāta, un vēl baudīt teātri. Izrādās, 
vecajam kolhoza laiku kultūras namam 
piebūvēts no ārpuses tāds kā angārs, 
iekšpuse gan tīri pieklājīga, sporta zāli 
neatgādina, tomēr tāda kaste ar ska-
tuvi priekšā, pēdējās skatītāju rindās, 
kur arī mēs, dzirdamība nebija sevišķi 
laba, tātad zāle tomēr šai skatuvei par 
lielu vai akustika par vāju, vai kas, ne-
esmu jau eksperte. Viljamsa Tenesija 
luga par 50-to gadu Ameriku Kaķis uz 
nokaitēta skārda jumta ar Valmieras 
labāko aktieru sastāvu skatāma, bet 
īpaši neaizķērās, lielu pārdzīvojumu 
neradīja, nominēt Spēlmaņu naktij jau 
var, bet neticu, ka dabūs kādu balvu. 
Manuprāt, valmieriešiem ir labākas 
izrādes. Plānojam braukt un izpētīt uz 
vietas. Bet oktobra pēdējā dienā pēc il-
gāka laika iešu uz Nacionālo teātri, kur 
skatīšos pēc Aivara Freimaņa romāna 
veidoto Katlu. Kas jau redzējuši, ap-
galvo, ka laba. Meita nopirkusi arī grā-
matu, bet lasīšu to tikai pēc izrādes, lai 
tā īsti var novērtēt abus.

Un Veļu laiks nāk. Kapsētas jāsa-
kopj, svecītes jāaizdedz. Mani tuvinie-
ki guļ vairākās, ar vienas dienas brau-
cienu nepietiek. Nupat apglabājām 
radinieci pēc mēnešiem smagas slimo-
šanas. Tas ir brīdis apstāties un apjēgt 
laika plūdumu, gadu skrējienu, mūža 
īsumu. Šogad manu radu un draugu 
lokā jau kurās bēres. Jācer, ka nu būs 
gadi pavisam bez šādiem notikumiem. 
Lai gan – jo vecāks pats kļūsti, jo to 
bēru vairāk.

Paldies visiem, kas uzraksta atbildi 
manām vēstulītēm, piezvana, atbrauc 
vai aicina ciemos. Ļoti novērtēju – se-
višķi tagad, rudenī!

Lai jums visiem silti vakari! Mī-
lestībā –

Biruta,
Ikšķilē 2019. gada 26. oktobrī

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Oktobris. Visu augļu auglis.

IV
Latvijas tauta!
Pie izgaismotā Brīvības piemi-

nekļa, kas simbolizē mums tik svarī-
go Latvijas valstiskumu, neatkarību, 
demokrātiju, brīvību, mūsu latviešu 

valodu un kultūru nacionālas valsts 
ietvarā, mēs ar pārliecību varam teikt 
– Latvijas valsts ceļš droši ietiecas nā-
kamajos gadu simteņos!

Mēs savu valsti pilnveidojam, mēs 
rūpējamies par to. Mēs to aizsargājam. 
Mēs par to stāvam. Mēs izjūtam likteņ-
kopību ar Latviju, gan esot savā zemē, 
gan piederot tai, atrodoties tālumā.

V
Dārgie tautieši!
Vienvērtīgs ir katrs cilvēks. Vienvēr-

tīga ir katra vieta Latvijā. Būsim kopā! 
Katrs kā personība un visi kopā kā nācija.

Sveicu jūs Latvijas valsts 101. dzim-
šanas dienā! Saules mūžu Latvijai!

Valsts prezidents Egils Levits
18.11.2019.

Prezidenta Egila Levita runa
Turpinājums no 11. lpp.
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Mostamies nestei-
dzīgi. Esam taču atva-
ļinājumā un visu vakar-
dienu pavadījām garā 
izbraukumā Darvinas 
dienvidos. Uz balkona, 
baudot rītu kafiju, pār-

runājam vakardien redzēto, un cik su-
lainas un garšīgas bija tās gardās aus-
teres. Būs vismaz vēlreiz jāapciemo to 
restorānu!

Šodien esam pieteikušies uz saul-
rieta kuģa braucienu Darvinas ostas 
ūdeņos un jābūt ostā laicīgi, lai varētu 
ieņemt vislabākās sēdvietas un noska-
tīties, kā saulīte nosēžas jūrā. Kuģītis 
atiet plkst. 6 vakarā, un norunājam būt 
ostā un gatavi kāpt kuģītī pusstundu 
agrāk.

Netālu no mūsu dzīvokļa atrodas 
Otrā pasaules kara laikā izrakti tuneļi, 
kur varēja droši no bumbošanas uzkrāt 
eļļas rezerves, kuģu un citu transportu 
vajadzībām. Tuneļos patīkami vēsāk 
nekā ārpusē; pie sienām daudz foto-
grāfiju, avīžu un žurnālu izgriezumu 
un skulptūra, kas darīta no Otrā pasau-
les kara materiāliem, veltīta Austrāli-
jas kareivjiem – Digeriem. Kad bijām 
Darvinā iepriekšējo reizi, Suzanna un 
es pavadījām ilgāku laiku tuneļos, un 
šoreiz es atteicos iet. Labāk lai viņas 
iet vienas pašas. Es eju sist golfu.

Apģērbos piemēroti golfam zieme-
ļos, jo būs diezgan silts laukumā. Īsās 
bikses, krāsains krekls ar piemērotu 
apkaklīti, kuru var pagriezt pret saules 
stariem, ērtas sportu kurpes un īsas 
zeķes. Kabatā vēl pretsaules krēms 
un daži kabatlakati, bet uz galvas Ri-
čmondas Tīģeru cepurīte. Sēžos Bertī 
un mēroju ceļu uz golfu.

Laukums netālu, un piebraucot iz-
skatās diezgan primitīvs. Atrodu Ber-

tiam ēnainu stāvvietu un eju uz biroju. 
Tas arī tā uz primitīvo pusi. Tomēr 
varu noīrēt golfa nūjas un velkamos 
ratiņus, bet bumbiņas un mietiņus jā-
pērk. Turpat klāt arī bārs. Dežurants 
paskaidro, ka ap šo laukumu bumbiņas 
bieži vien pazūd pa spēles laiku, un ie-
saka man iepirkt krietni vairāk nekā es 
biju prasījis. Lakoniski, viņš vēl pra-
sa, vai tiešam nevēlos baudīt spēli no 
lēti noīrējamiem ratiņiem? Būs pašam 
sava ēna, un jauks vējiņš, ja piespied 
paātrinātāju! Nē, vēlos pastaigu. Esmu 
tā pieradis un tā, ka parkam tikai de-
viņi leņķi, spēlēšu to tikai vienu reizi. 
Bet paņemšu ūdeni gan. Alus noderēs 
labāk, viņš iebilst. Būsi vaļīgāks, sitī-
si drošāk, labāk saredzēsi caurumu uz 
zāliena. Pieturos pie pieprasītā ūdens. 
Vilkdams ratiņus, eju meklēt pirmo 
stabu.

Ar laukuma plānu un sitienu skai-
ta kartīti rokās, eju sameklēt sākuma 
punktu. Tas tomēr nav tik vienkārši 
izdarāms. Ar brīvu roku zīmēts zīmē-
jums kaut kā neattiecas uz realitāti, bet 
beidzot atrodu sīku ceļazīmi uz pirmo 
stabu un eju tajā virzienā. Ja būtu kādi 
citi spēlētāji man pa priekšu, tad varē-
tu tiem sekot, bet šodien nesaredzu ne-
vienu citu spēlētāju. Būs vien jācīnās 
ar to pašu kartīti!

Pirms pirmā sitiena noslauku 
sviedrus! Varbūt ratiņš būtu noderējis. 
Gatavojos sitienam. Pārbaudu tālumu, 
sagrābstu golfklubu tā kā mācīts, bum-
biņa gaida pareizā vietā un attālumā, 
pleci jūtās paralēli ar paredzēto sitiena 
virzienu, atlaižu ķermeni vaļīgāk, tad 
beidzot vēlreiz pametu acis uz mērķi 
un atpakaļ uz bumbiņu. Gatavs. Lai 
cīņa pret elementiem un pat sevi sākas!

Sitiens jūtās gluži elegants. Diem-
žēl bumbiņai savas domas. Tā skrien 
galīgi pa savu plānu un pazūd kaut kur 
pa kreisi krūmos. Tomēr, attālums bija 
diezgan godīgs. Paskatos apkārt. Ne-
viens nesaredzams. Sitīšu vēl vienu. 
Pirmais taču neskaitās. Tas tikai tāds 
treniņa sitiens. Otrais sitiens, pēc ma-
nām domām, perfekts! Ar smaidīgu, 
bet sviedrainu, seju staigāju tālumā, 
kur gaida mana bumbiņa. Neeju mek-
lēt pirmo bumbiņu. Atstāšu to kā lai-
mestu kādam citam.

Ar slapju muguru un tikai divām 
palikušām bumbiņām, zaudēju četras, 
nonāku galapunktā. Dežurants prasa, 
nu kā gāja? Es, protams, atbildu – lie-
liski! Varbūt atgriezīšos, lai pazaudētu 
atlikušās bumbiņas! Viņš pasmējās, 
noliek vēsu alutiņu pudelīti uz letes un 
novēl Cheers mate.

Noguris braucu uz dzīvokli atpūs-
ties pirms vakara brauciena Darvinas 
ostas ūdeņos. Ceru uz milzīgi krāsainu 
vakarblāzmu.

No mūsu dzīvokļa var saredzēt pie-
stātni, no kurienes aties šīvakara kuģī-
tis. Attālums ne vairāk kā 200 metru, 
ja mums būtu spārni un varētu pārlidot 
ūdeni. Pa sauszemes ceļu sanāk gan-
drīz 2 km, un izejam laicīgi, lai varētu 
būt rindas priekšgalā un kāpt kuģītī 
Čārls Dārvin.

Kaut gan daži ceļotāji jau mums 
priekšā, esam vieni no pirmajiem uz-
kāpt, un Suzanna fiksi sameklē sēd-
vietas pie malas, lai būtu neierobežots 
skats uz gaidāmo saulrietu. Vakarē-
dienam bijām pieprasījuši vēzīšus, 
salātus un dažas uzkodas. Dzērieni 
pērkami no kuģīša bāra, kas brauciena 
laikā darbojās diezgan rosīgi.

Vakars silts un sutīgs. Suzanna sa-
meklējusi labas sēdvietas, kur ar ku-
ģīša lēno līgošanos maigs vējiņš mūs 
atvēsina. Brauciens ilgst trīs stundas 
un seko gar Darvinas pilsētas krast-
malu. Ceļā uz apgriešanās punktu pie-
nes mūsu vakara ēdienu un pastāsta 
par Darvinas vēsturi un ievērojamām 
celtnēm. Sevišķi skaista, skatoties no 
ūdens puses, gubernatora māja. Grie-
žoties atpakaļ uz ostu, sēžam, skatoties 
uz rietumiem un saulrietu. Brīnišķīga 
vakarblāzma. Visi ceļotāji pielien mūs 
pusē, lai varētu uzņemt to vajadzīgo, 
neaizmirstamo fotogrāfiju.

Atpakaļ sauszemē. Priekšā vēl 
2 km gājiens uz dzīvokli. Par laimi uz 
tās pašas takas atrodas daži pieturpun-
kti, kur varam remdēt mūsu slāpes. 
Taču, kaut gan saulīte jau sen iegrimu-
si jūrā, vakars vēl silts un sutīgs. Jāat-
veldzē slāpes!

Noguruši pēc šodienas nodarbī-
bām atpakaļ dzīvoklī, nolemjam rīt-
dienu iezīmēt kā atpūtas dienu un drīz 
vien arī taisāmies uz gulēšanu.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Dzimšanas dienas ceļojums (6)
Džūdija Darvinā
Piektais turpinājums. Sākums LL563, LL564, LL565, LL566, LL567.

Džūdija eļļas tunelī.
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Džūdija uz kuģīša, saulei grimstot jūrā.
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Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka;
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.
Svētdien, 17. novembrī, no mums 

šķīrās komponists, diriģents, dziedā-
tājs, pasaules kora apvienības biedrs, 
arhitekts un viens no Venecuēlas lat-
viešu sabiedrības dibinātājiem Gun-
tars Gedulis.

Pēc studijām, saņemot bakalaura 
grādu mūzikas kompozīcijā un arhi-
tektūrā, Guntars atstāja dzimto pilsētu 
Ņujorku, kur arī darbojās, mācot lat-
viešu skolā un piedaloties sabiedris-
kajā dzīvē, aizceļojot 1975. gadā uz 
Karakasu Venecuēlu. Tur viņš dibi-
nāja korus, papildinājās dziedāšanas 
kursos, izglītojās Karakasas Operas 

skolā, kur vēlāk pats dziedāja, kā arī 
piedalījās teātra dzīvē.

Savā laikā Guntars bija pirmais 
Venecuēlas Latviešu Jaunatnes apvie-
nības priekšsēdis, aktīvs skautu kustī-
bā un latviešu skolā.

Guntara vīzija bija latviešu kultū-
ras izplatīšana, un bieži viņa dibinātie 
kori atskaņoja latviešu komponista 
darbus. Viņa redzi izveidot mūzikas 
biedrību nesa augļus ar Gaudeamus un 
izveidotiem kora festivāliem. Guntars 
aktīvi arī piedalījās luterāņu draudzes 
dzīvē un izveidoja korāļus latviešu 
draudzēm globālā tīklā. Guntara kom-
pozīcijas skaitā ir Kamermūzikas un 
elektroniskās mūzikas darbi, kora dar-
bi un vairāk nekā 150 latviešu tautas 
dziesmu apdares.

Guntars arī bija aktīvs PBLA lo-
ceklis, būdams biedrs izglītības pado-
mē un viceprezidents Kultūras fondā.

Guntara darbs ir atzīts visādos 
veidos, īpaši atzinības rakstos par ie-
guldījumu latviešu kultūrā un dziesmu 
izplatīšanā starptautiskā līmenī. Tie ir 
saņemti no PBLA, un 2005. gadā vi-
ņam tika piešķirts Trīs Zvaigžņu or-
denis.

Austrālijā Guntars ir bijis vairākas 
reizes, īpaši Adelaidē, sagatavojot un 
diriģējot Annas Ziedares Vasaras Vi-
dusskolas kori 1979., 1988., 2005. un 
2012. gadā.

2012. gada janvāris man paliek 
spilgtā atmiņā, jo pēc dažām pārru-
nām pēc Vasaras vidusskolas izlaidu-
ma, Guntars ietekmēja Austrālijas ko-
ristus pievienoties viņam Tobago salas 
mantojuma nedēļā, jūnija mēnesī, kur 
tad mēs arī sagaidītu Jāņus Kurzemes 
līcī.

Mēs bijām iepriekš sarakstījušies 
pasaules diriģenta tīklā, bet šī satikša-
nās mums bija pirmā reize aci pret aci.

Iedvesmotie 12 Austrālijas ap-
vienotā kora Atbalsis koristi satikās 
Trinidadas viesnīcā, un dzīves pie-
dzīvojums iesākās. Mums pievienojās 
koristi no Īrijas diriģentes Ingūnas 
Grietiņas- Dārziņas vadībā, kā arī no 
Latvijas bijušās kora Ave Sol dziedātā-
jas. Kopskaitā bija 23 koristi, un apmā-
cības notika katrā brīvā brītiņā. Koris-
tiem bija ne tik pašiem sava apmešanas 
vieta, bet arī savs busiņš, kurā dzies-
mas plūda kā Ventas rumba.

Tobago salidojums tiek organizēts 
pasaules mērogā, un 2012. gadā bija 
50 dalībnieku no Austrālijas, Īrijas, 
Vācijas, Latvijas, Venecuēlas, Kanā-
das, Amerikas un Anglijas. Tie kas 
nedziedāja korī, tiem bija vairāk laika 
tūristu jomā.

Guntars visu bija organizējis no 
sagaidīšanas ierodoties līdz izbraukša-
nai; nevajadzēja nevienam pacelt pirk-
stiņu, un kaut negāja viss pēc plāna un 
grafika, viņš pasmaidīja un atrisināja 
vienmēr ar lielu pacietību un praktisko 
domu. Guntars ir organizējis Tobago 
salidojumu kopš 1989. gada un tas no-
risinājās katru otro gadu. Šogad būtu 
apritējuši 30 gadi.

Nedēļā bija prieks nosvinēt Man-
tojuma nedēļu, dziedāt ar vietējiem 
koriem, izdancoties, piedaloties tautas 
instrumentu metālu bungas mēģinā-
jumā, kas parasti nav pieejama tūris-
tiem, ar kuģīti pārbraukt no Trinida-
das uz Tobago, staigāt senču takās, 
apmeklējot Jāņa Mintikas pieminekli 
Kurzemes cietokšņa atrašanas vietā un 
dziedāt līgo dziesmas Kurzemes līcī.

Mūsu mīļā māsa, sieva, māte, tante un vecāmāte

MAIJA ASTRĪDA ĶEPARS, dzimusi OZOLIŅŠ
dzim. 1932. g. 17. oktobrī Rīgā, mira 2019. g. 12. novembrī Kanberā

Sēro, bet ar gaišām atmiņām viņu piemin vīrs Indulis,
māsa Aya, brālis Uldis, bērni – Gatis, Lolita un Kristīna ar ģimenēm, 

radi un draugi Austrālijā, Latvijā un pasaulē

✝
Pieminot Guntaru Geduli
1952 – 2019

Guntars Gedulis†.
1952 – 2019

 
Turpinājums 15. lpp.

Trinidadas TV6 pēc intervijas. No kreisās: Guntars Gedulis (Venecuēla), Skaid-
rīte Zaķe (Melburna), TV6 intervētājs Fazirs Mohameds (Fazeer Mohammed), 
Liāna Goldstrema (Dublina) un Marija Perejma (Adelaide).
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 29. nov., plkst. 18.00 Pēdē-
jā Laimīga stunda Tālavas dārzā zem 
ozola. Būs grils! Kranski desas, skābi 
kāposti, u.c. Ēdiens līdz plkst. 19.30. 
Draudzīgas cenas. Visi ļoti mīļi gai-
dīti.
Sestdien, 30. nov., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Ināra Kalni-
ņa demonstrēs vienu no savas ģimenes 
iecienītām receptēm. Kuru gardumu 
Ināra izvēlēsies demonstrēt, darīsim 
zināmu vēlāk. Dalības maksa $5. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 1. dec., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!!
Otrdien, 3. dec., plkst. 11.30 ALB 
namā notiks ALB Rosmes pēcpusdie-
na. Ziemassvētku noskaņās atskatīsi-
mies uz aizvadīto gadu un plānosim 
nākošo. Dalības maksa $5. Visi laipni 
aicināti.
Ceturtdien, 5. dec., plkst. 10.00 ALB 
namā Scrabble klubiņš, spēlēsim Scra-
bble un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Sestdien, 7. dec., plkst. 14.00 DV 
namā DV tirdziņš.
Svētdien, 8. dec., plkst. 9.30 Tālavā 

novuss.
Trešdien, 11. dec., plkst. 19.00 Tā-
lavas mazajā zālē Dienvidaustrālijas 
Latviešu organizāciju apvienības sēde. 
Šī sēde ir svarīga ar to, ka tiks ap-
spriestas DLOA statūtu maiņas pēdē-
jā lasījumā; lūgums visu organizāciju 
vadītājiem būt atsaucīgiem un ierasties 
uz sēdi.
Ceturtdien, 12. dec., plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš, spēlēsim 
Scrabble un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 12. dec., skatīsimies un 
klausīsimies Latvijas Republikas Ne-
atkarības atjaunošanas gadadienai 
veltītu koncertu Brīvības pietura. Pēc 
koncerta pasniegsim siltas pusdienas. 
Maksa $5.
Sestdien, 14. dec., plkst. 11.00 Tālavas 
mazajā zālē skolas gada noslēgums un 
pamatskolas izlaidums. Papildus in-
formācija pie skolas pārzines Dailas 
Mohr adelaidesskola@gmail.com
Sestdien, 14. dec., plkst. 13.00 Tāla-
vas dārzā Skolas eglīte. Aicinām visu 
latviešu sabiedrību ieskandināt Zie-
massvētkus. Velciet mugurā kaut ko 
sarkanu, baltu vai zaļu, ņemiet līdz 
piknika grozus, draugus, radus, Zie-
massvētku dziesmas un pantiņus. Ap 

plkst. 13.30 gaidīsim ciemos īpašo vie-
si ar dāvanu maisu.
Sestdien, 14. dec., plkst. 15.00 DV 
namā Vanagu un vanadžu eglītes pēc-
pusdiena. Dalīsimies kopīgās svētku 
dziesmās un klausīsimies Vanadžu 
ansambli un citus priekšnesumus. 
Jūsu līdzpaņemtais groziņš (sāļš vai 
salds) kuplinās kopīgo mielasta galdu. 
Ievadīsim svētku sezonu ar kopīgām 
svinībām. Laime valdīs tajā mājā, kur 
neaizmirsīs iedegt Svētku ugunis. Visi 
laipni aicināti!
Svētdien, 15. dec., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 1. dec., plkst. 11.00 Adventa 
1. svētdiena, dievkalpojums ar diev-
galdu. ADVENTES PĒCPUSDIENA 
baznīcas zālē pēc pirmās Adventa 
svētdienas dievkalpojuma. Šogad 
esam nolēmušas mainīt mūsu seno 
pašapdāvināšanās paradumu. Laipni 
aicinām visus kopā ar mums pavadīt 
jauku Adventa sākuma pēcpusdie-
nu bez dāvaniņām, bet ar dziesmām, 
priekšnesumiem un svētku galdu, ga-
tavojoties Jēzus Kristus piedzimšanas 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. novembris
Konrāds, Sebastians
1905. ALT aktrise, režisore Lūcija 
Kalniņa.

27. novembris
Lauris, Norberts
1912. tautsaimnieks, operdziedātājs 
(Vācijā un Austrālijā) Ēvalds Maršaus.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1939. PSRS atceļ 1932. gada neuz-
brukšanas līgumu ar Somiju.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1959. jurists, politiķis un diplomāts, 
Rīgas mērs (1990. – 1994.) Andris 

Teikmanis.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1919. ar Rūdolfa Blaumaņa lugu Ugunī 
sevi Rīgas sabiedrībai piesaka Nacio-
nālais teātris.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ivars Birze.
1939. sākās Ziemas karš – PSRS ie-
brūk Somijā.

1. decembris
Arnolds, Emanuels
1899. rakstnieks Pāvils Rozītis.
1918. Latvijas brīvības cīņas: Padomju 

Krievija sāka iebrukumu Latvijā.
1919. dibināta Latvijas kara skola.
1924. PSRS atbalsta neveiksmīgu ko-
munistu puča mēģinājumu Igaunijā.
1937. literatūras zinātniece, folkloris-
te, psiholoģe, politiķe, Latvijas Valsts 
prezidente (1999.g. 8.jūl. – 2007.g. 
7.jūl.) Vaira Vīķe-Freiberga.
1949. ekonomiste, politiķe, LR izglī-
tības un zinātnes ministre (2006.g. 8. 
apr. – 2007.g. 20. dec.) Baiba Rivža.
1989. pirmais starptautiskais avioreiss 
no Rīgas lidostas padomju okupācijas 
laikā. Tas ir Rīga-Tallina-Stokholma.

2. decembris
Meta, Sniedze
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.  ■

Atceros, ka Guntars lūdza kādam 
pieteikties ar viņu novadīt TV intervi-
ju Trinidadā par latviešu piedalīšanos 
Mantojuma festivālā. Neviens gribīgi 
to roku nepacēla, un tā tas prieks no-
kļuva manā klēpī. Nākamā agrā rītā 
LR goda konsuls Antonijs Hosangs 
(Anthony Hosangs) ieradās un aizvizi-
nāja uz TV6 studiju. Tur Guntars ļoti 

saistoši izstāstīja mūsu kopīgo vēsturi, 
par ko daudzi salas iedzīvotāji paši ne-
zināja.*

Guntara sirds un dvēsele bija mū-
zika un latvietība. Viņš mūziku uz-
skatīja kā pasaules kopīgo saiti. Viņa 
darbs ir neatvietojams, un viņa prieks 
izveidot, palīdzēt un atrisināt, vienmēr 
ar pozitīvu pieeju paliks mūžīgi.

Guntars to labāk pats saka... „Mū-
zika ir logs uz citu garīgo pasauli, tilts, 
kas mūs izved no ikdienas un savieno 

ar pārdzīvojumu.“
Mūsu pēdējā sarakste notika 

17. oktobrī – tieši mēnesi pirms Gun-
tara pirmajiem aizsaules soļiem. Mēs 
Austrālijā vērtējam Tavu lielo darbu. 
Kora Atbalsis, diriģentu un skolēnu 
vārdā novēlu Tev vieglas smiltis.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

* https://www.youtube.com/
watch?v=xUrE_HL68iM

Pieminot Guntaru Geduli
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 27. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. novembrī.
€1 = 1,62320 AUD
€1 = 0,85515 GBP

€1 = 1,71870 NZD
€1 = 1,10080 USD

svētkiem. Visi laipni aicināti un mīļi 
gaidīti!

Brisbanē
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku tirdziņš Latviešu namā. Būs arī 
Ziemassvētku dziesmas un danči.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 29. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņu vakars DV mītnē.
Sestdien, 30. nov., plkst. 10.00  – 
17.00 un svētdien, 1. dec. 10.00 – 16.00 
Skandināvu Ziemassvētku bazārs 
Zviedru baznīcā 21 St Georges Rd, 
Toorak.
Sestdien, 30. nov., plkst. 11.30 Dau-
gavas skolas izlaiduma akts Latviešu 
namā.
Sestdien, 30. nov. un svētdien, 1. dec. 
Latvijas mobilā pasu darbstacija Lat-
viešu namā. Informācija Jānis Dē-
liņš; e-pasts: latcon@ozemail.com.au 
Tālr. +61 403 892 071.
Svētdien, 1. dec., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu ciemā, 60 Fraser 
Crescent, Wantirna South, lielajā 
zālē Melburnas vīru koris VESERIS 
Gadskārtējais koncerts. Diriģen-
ti Sandra Birze un Edgars Vegners; 
viesmākslinieks – čellists Jānis Laurs. 
Ieeja $25/$20, jauniešiem līdz 18 gadu 
vecumam ieeja brīva. Biļetes pērka-
mas uz vietas pirms koncerta.
Piektdien, 6. dec., plkst. 19.30 Tempo 
Rubato (licensed premises), 34 Breese 
Street, Brunswick dzied Melburnas 
vīru koris VESERIS. Diriģenti Sandra 
Birze un Edgars Vegners. Viesmāksli-
nieks, čellists Jānis Laurs. Ieeja bez-
maksas.
Sestdien, 7. dec., plkst. 11.30 Dauga-
vas skolas eglīte Latviešu namā.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas (tikai ar iepriekšu pie-
teikšanos) DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Svētdien, 15. dec., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu biedru eglītes pēcpus-
diena nodaļas klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 3. Advente.

Sidnejā
Trešdien, 4. dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. dec., plkst. 12.00 Dauga-
vas Vanagu namā DV pusdienas un 
eglīte.

Piektdien, 13. dec., plkst. 12.00 Se-
nioru eglīte Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. dec., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 1. dec., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 8. dec., dievkalpojums baz-
nīcā nenotiks.
Svētdien, 8. dec., plkst. 11.00 drau-
dzes Eglīte Latviešu namā M. Siliņa 
zālē.
Svētdien, 15. dec., plkst. 9.30 
III Adventes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. dec., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A. Visi mīļi aicināti.
Svētdien, 15. dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku svinības Austrālijas Baltie-
šu draudzības biedrības biedriem un 
draugiem Vācu klubā, Carrara.

Zviedrijā
Sestdien, 30. nov., plkst. 18.00 Stok-
holmas latviešu roka un dzejas vakars 
Stokholmas Igauņu namā. Stokholmas 
Spēlmaņi ar draugiem spēlēs Dunduru, 
Juris Kronbergs un Jānis Zālītis spēlēs 
sevi. Iespruks arī pa kādam Prusaku 
ansambļa un Johansona gabalam.
Piektdien, 6. dec., plkst. 12.00 Lat-
viešu Senioru Biedrība aicina bied-
rus un draugus uz savu gadskārtējo 
Ziemassvētku sarīkojumu Tellus Fri-
tidscenter, Lignagatan 8, restorānā. 
LIENES ČERNOVAS stāsts, ar ilus-
trācijām, par saviem turpat 20 gadiem 
kā au pair latviešu ģimenē, vispirms 
USA, tagad jau daudzys gadus Rīgā. 
Kafijas galds. Ieejas maksa kr 80:- 
ko vēlams iemaksāt plusgiro 432 34 
76 - 4,  vai arī maksāt skaidrā naudā 
restorānā. Iepriekšpieteikšanās pie 
Diānas, diana.ke@ownit.nu, tel 073 
945 39 66, vēlākais 2. decembrī ir 
NEPIECIEŠAMA. Esat laipni aicinā-
ti un gaidīti!

Latvijā
Piektdien, 29. nov., plkst. 19.00 un 
sestdien, 30. nov., plkst. 19 VSIA Lat-
vijas koncerti aicina uz muzikālu izrā-
di Rīgas gredzens 29. un 30. novembrī 
VEF Kultūras pilī. Stāstu par Alek-
sandra Čaka, Ojāra Vācieša, Artura 
Maskata un Ulda Stabulnieka dažādo 
Rīgu dzejas, mūzikas un teātra valodā 

izstāstīs Andris Keišs, Jānis Strazdiņš, 
Latvijas Radio koris un instrumentālā 
grupa. Diriģents Sigvars Kļava, reži-
sors Viesturs Kairišs.
Sestdien, 30. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē Rīgas 
Latviešu biedrības Mūzikas komisija 
laipni ielūdz interesentus noklausīties 
Ērika Eglīša mūzikas koncertu Pavi-
sam tuvu.
Sestdien, 30. nov., plkst. 16.00 Katla-
kalna Tautas namā Projekta Gadskārtu 
un mūža godu tradīciju skola ietvaros 
notiks tradīciju sarīkojums KĀ SA-
GAIDĪSIM ANDREJDIENU. 
Sestdien, 30. nov., plkst. 18.00 kon-
certzālē Lielais dzintars satiksies divi 
spilgti latviešu jaunās paaudzes mūzi-
ķi – Reinis Sējāns un Jānis Šipkēvics 
un Liepājas Simfoniskais orķestris, 
kas veidojis ne vienu vien programmu 
kopā ar Latvijā populāriem rokmūzi-
ķiem un grupām. 
Piektdien, 6. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 6. dec., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē festivālu Eiropas Ziemassvētki 
atklās Sinfonietta Rīga britu diriģen-
ta Džonatana Bermana vadībā. Dzir-
dēsim Ludviga van Bēthovena Trešo 
simfoniju, Riharda Vāgnera Vēzen-
donkas dziesmas, kas uzplauks kritiķu 
cildinātā mecosoprāna Zandas Švēdes 
valdzinošajā dziedājumā.
Svētdien, 8. dec., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu un svētdienas skolu) 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 8. dec., plkst. 17.00 Latgales 
vēstniecība Gors, Rēzeknē Raimonda 
Tigula un Rīgas Doma zēnu kora kon-
certprogramma Rīta un vakar dzies-
mas.
Līdz 8. dec., muzeja un pētniecī-
bas centra Latvieši pasaulē Latvi-
jas simtgadei veltītā izstāde Es (arī) 
esmu latvietis ir apskatāma Vidzemes 
Augstskolas telpās Tērbatas ielā 10, 
Valmierā!
Trešdien, 11. dec., Lielais Dzintars, 
Liepāja Raimonda Tigula un Rīgas 
Doma zēnu kora koncertprogramma 
Rīta un vakara dziesmas.
Piektdien, 13. dec., festivālā Eiropas 
Ziemassvētki ietvaros Rīgas Kongresu 
namā Latvijas Radio bigbenda mūziķu 
izpildījumā būs dzirdamas pavisam 
jaunas kompozīcijas, kas radītas tieši 
šim koncertam. Savukārt sadarbībā ar 
grupu The Sound Poets skanēs popu-
lārākie šīs grupas skaņdarbi.
Svētdien, 15. dec., Latvija, Ventspilī 
Raimonda Tigula un Rīgas Doma zēnu 
kora koncertprogramma Rīta un vaka-
ra dziesmas.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


