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Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā

Dārgie tautieši!
Mēs esam līdzās cits citam šajā svētku vakarā – mūsu Latvijas 

dibināšanas dienā. Esam līdzās, lai kāds attālums mūs šķirtu. Jo 
18. novembris uzrunā kādu ļoti būtisku mūsu dzīves daļu – uzru-
nā latviešus, Latvijas pilsoņus dzimtenē un visā pasaulē. Uzrunā 
mūs visus, kuri apzinās sevi kā latviešus un kā dārgu vērtību jūt 
piederību Latvijai.

Mūs vieno Latvijas valsts. Jā, šis laiks ir nomācošs un nedrošības pilns. Tas 
rada neiecietību un vedina vilkt robežas starp mēs un viņi, katram nostiprināties 
savā personīgajā patiesībā.

Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka mēs visi varam iekļauties Latvijā, saglabājot 
savu brīvību, savus atšķirīgos uzskatus un dzīves stāstus. Tas, kas mūs vieno, ir 
stiprāks par to, kas kādā atsevišķā brīdi tiecas mūs šķirt.

Pirms 103 gadiem lēmumu par Latvijas valsts dibināšanu pieņēma 39 Tautas 
padomes locekļi. Tie bija cilvēki ar atšķirīgiem ideāliem un priekšstatiem. Viņu 
vidū netrūka strīdu un asu pretrunu. Tomēr viņi spēja vienoties par augstāku 
mērķi – tautas nākotnes labā dibināt savu valsti.

Darbojoties kopā, apvienojot spēkus, mēs spējam vēstures gaitu pavērst sev 
par labu. Gan izcīnot Latvijas valsti Neatkarības karā, gan sadodoties rokās 
Baltijas ceļā un atgūstot neatkarību, gan veidojot un reformējot Latviju par mo-
dernu Eiropas valsti.

Mēs esam stipri tad, kad izjūtam sevī to būtisko kopību, atbildību citam pret 
citu, ko it īpaši spilgti uzrunā 18. novembris. Mēs katrs esam daļa no veseluma, 
kurā katrs cilvēks ir vērtīgs, jo ir piederīgs, jo ir savējais.

Es ticu, ka mēs varam nosvinēt šo svētku vakaru ar pateicību valsts dibinātā-
jiem, ar pateicību tiem cilvēkiem, kuri ir mums ikdienā līdzās priekos un bēdās.

Lai Latvijas 104. gadā mums katram ir gana daudz spēka, lai darītu savu 
darbu pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta!

Mēs esam cits citam līdzās – Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā, Latgalē un Vidze-
mē! Visur pasaulē, kur vien ir latvieši.

Dievs, svētī Latviju!
Valsts prezidents Egils Levits

18.11.2021.

Koris Valsts svētku pasākumā Adelaidē. (Skat. rakstu 3. lpp.).
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Lec, saulīte, spīdi spoži!
MELBURNAS VALSTS SVĒTKU SVEICIENS 2021
https://vimeo.com/648068730/06f4fbc314
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1951. bija nozīmīgs 
gads. Bija iestājies pēcka-
ra miers un pa brīvo ceļu 
no Vācijas nometnēm uz 
Austrāliju ar valdības 
obligātajiem 2 gadu dar-
ba kontraktu, ar kuriem 
tautiešus izsūtīja darbos 

tuvumā un tālumā, bija atmaksāts. Pēc 
barakām, teltīm vai īrētām istabām arī 
dzīves stūrītis bija iegādāts. Vairums 
tautiešu atrada jauno dzīves vietu gal-
venajās pilsētās vai to tuvumā. Gan daži 
pilnīgi iekļāvās austrāliešu sabiedrībā, 
mainot uzvārdus un tautā neatgriezās, 
bet liels skaits satikās katru nedēļas no-
gali mazākās vai lielākās grupiņās.

Ar stabilitāti nācās tautas uzplau-
kums.1951. bija zieda gads, jo tautieši 
iesaistījās brīvprātīgos darbos un dibi-
nāja daudz un dažādas organizācijas.

Ar mērķiem uzturēt trimdas sai-
mi – īpaši identitāti, kultūru un valodu – 
Latviešu Apvienība Austrālijā (LAA) 
piedzima Melburnā 1951. gadā 22. jūli-
jā. Pirmais priekšsēdis bija Aleksandrs 
Gārša  sen. Postenis rotēja starp Mel-
burnu, Sidneju un Adelaidi, un sākuma 
gados tas mainījās katru gadu. Jaunzē-
lande pievienojās 1973. gadā.

Pa pēdējiem 70 gadiem dažas or-
ganizācijas ir pazaudējušas tvaiku, bet 
LAAJ turpina būt spējīga, darbīga un 
būtiska. 1951. gada LAAJ pamatlicēji 
un amata pēcteči no aizsaules varētu 
būt lepni. Viņu nākotnes vīzija ir mūsu 
tagadnes darbība.

Jubilejas svinības atzīmēja svētdien, 
14. novembrī plkst. 14.00 Adelaides Tā-
lavas mazajā zālē, kur klātienē sapulcē-
jās 50 tautieši, starp tiem bijušie priekš-
sēži Bruno  Krūmiņš un Dr.  Pēteris 
Strazds un attālināti bija 15. Pie durvīm 
viesus sagaidīja ar glāzi dzidrā, un, kad 
apsēdās ar regulācijas attālumiem, ie-
vērojot Covida likumus, pienesa siltus 
pīrādziņus. Bija mājīgi un eleganti.

Pēcpusdienu spējīgi ievadīja un no-
vadīja LAAJ kasiere Mairita Antona. 

Runas valoda galvenokārt bija anglis-
ki. Bija patīkami redzēt pārstāvjus no 
Austrālijas vadošām organizācijām:

Adriana Kristopolose (Ms Adri-
ana Christopoulos, Chair of the Sou-
th Australian Multicultural and Eth-
nic Affairs Commission); Reinhards 
Strūve (Mr Reinhard Struve, Mem-
ber of the South Australian Multicul-
tural and Ethnic Affairs Commission); 
Miriama  Kokinga  (Mrs  Miriam 
Cocking, Chairperson, Multicultural 
Communities Council of South Austra-
lia); Helēna Kiriazopolose (Ms Hele-
na  Kyriazopoulos,  Chief Executive 
Officer, Multicultural Communities 
Council of South Australia), Latvijas 
Republikas goda konsuls Dienvidaus-
trālijā Dr. Valdis Tomanis un citi aug-
sti stāvoši sabiedrības darbinieki.

Priekšsēde Skaidrīte  Aguļēviča 
ievadīja vizuālu prezentāciju, kas bija 
sagatavota latviešu valodā ar angļu 
valodas subtitriem. Kodolīgā pārskatā 
redzējām visus priekšsēžus, kas snie-
dza informatīvu un interesantu klāstu 
par individuālo darbību.

Katrs priekšsēdis bija veidojis pro-
jektus, gan daži vairāk pie tā piestrā-
dāja nekā citi. Daži, kad pienāca viņu 
pilsētas kārta, nokalpoja vairāk nekā 
vienu reizi. Visi bija darba gados, kat-
ram bija sava stiprā puse, kā arī tālākie 

sabiedrības sapņi.
Pa 70 gadiem ir veidoti sabiedrības 

akmeņi, kas šodien vēl stāv, piemēram, 
Baltiešu komiteja un Kultūras Dienas. 
LAAJ īstenoja aprūpes namu, atvēra dia-
logu politiskā sfērā ar Austrālijas valdī-
bu, veicināja Gotlandē pirmos ārpus Lat-
vijas dziesmu svētkus, atjaunoja Latvijas 
pieminekļus, ieskaitot Brīvības un Kal-
paka. Cauri visam vijas izglītība un va-
lodas uzturēšana. Kultūras nozari stingri 
piekopa, īpaši dodot jauniešiem uzstāša-

Labasdienas LAAJ!
70 gada jubileja (1951-2021)
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Jubilejas klātienes dalībnieki.
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Jubilejas attālinātie dalībnieki.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Š o g a d 
Latvijas Re-
publika at-
zīmē savu 
103. dzimša-
nas dienu un 
simts gadus 

kopš 1921. gadā 26. janvārī 
Parīzē Antantes Augstākā 
Padome vienbalsīgi atzina 
Latvijas de jure statusu.

Latvijas valsts dzima 
grūtos laikos, kad vēl plo-
sījās karadarbība Latvijas 
teritorijā un kaimiņzemēs. 
De jure atzīšana arī prasīja 
vairāku gadu neatlaidīgu 
darbu, kamēr Eiropas liel-
valstis un, īpaši Amerikas 
Savienotās valstis, bija ar 
mieru atbalstīt Latvijas 
valsts neatkarības centienus.

Vēl arvien Latvijas Re-
publikai neatlaidīgi uzbrūk 
naidīgi pretspēki, bet šoreiz 
ar dezinformācijas ieročiem 
un izaicinošām pierobežas provokāci-
jām, kādas patreiz izved Baltkrievija.

Šķiet, ka šogad Svētku Svinīgais akts 
Adelaidē, kurš notika sestdien, 13. no-
vembrī, Tālavas lielajā zālē, bija pirmais 
Valsts Svētku atzīmēšanas sarīkojums 
visā pasaulē. Ņemot vērā Covid-19 pan-
dēmijas divu gadu ilgstošo ietekmi uz 
tautu un valdību, kā arī pašreizējos poli-
tiskos notikumus, vairāki runātāji savās 

uzrunās uzsvēra vienotības un savstar-
pēja atbalsta nepieciešamību ne vien 
Latvijā, bet visā latviešu diasporā.

Svētku runātājs bija jaunieceltais 
Latvijas Republikas vēstnieks Austrā-
lijā un Jaunzēlandē Marģers  Krama 
kungs. Dienvidaustrālijas Covid ceļo-
šanas ierobežojumu dēļ, diemžēl, vēst-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Patriotiskā nedē-

ļā“ pagājusi kovida ēnā. 
Par spīti epidemioloģis-
ki noteiktajiem ierobe-
žojumiem, tauta tomēr 
pulcējās gan Rīgas Brā-

ļu kapos Lāčplēša dienas vakarā, gan 
pie Brīvības pieminekļa 18. novem-
bra vakarā. Un ne jau tikai lai redzētu 
jaunumu – Brīvības pieminekļa jauno 
izgaismojumu. Šis ir laiks apdomāt to, 
ko esam ieguvuši, un ko tas ir maksā-
jis.

Latvijas valsti proklamēja Rīgā 
laikā, kad kāda trešdaļa tautas atradās 
bēgļu gaitās Iekškrievijā. Tie tur bija 
devušies dēļ vācu iebrukuma Kurze-
mē, un pēc tam arī Vidzemē un Latga-
lē. Krievijas militārā politika lika iz-
nīcināt visu ienaidnieka priekšā. Daļai 
bēgļu izdevās pēc kara atgriezties Lat-
vijā, bet daļa arī nespēja atgriezties.

Starpkaru perioda parlamentārā 
demokrātija un tai sekojošais autoritā-
rais režīms Latvijā nebija ideāli, bet bija 
simtreiz labāki nekā tai pašā laikā kai-
miņzemē Padomju Savienībā valdošā 
iekārta ar gandrīz neierobežoto teroru 
pret pašiem pilsoņiem. Starp daudzām 
genocīdiskām akcijām Padomju Sa-
vienībā bija arī „Latviešu operācija“, 
kura laikā 1937. – 1938. gadā nošāva 
vismaz 16 500 latviešus. Šos upurus 
atceramies decembra pirmajā svētdie-
nā – „Pret latviešu tautu vērstā tota-
litārā komunistiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas dienā“.

Mēs varam būt lepni par to, ka vis-
maz kādus 20 gadus mūsu valsts spēja 
nodrošināt iedzīvotāju labklājību, pat 
pieņemot dažādus bēgļus, kā piemē-
ram ebrejus no Vācijas – laikā, kad 
citas valstis tos nepieņēma.

Bezierunu un bez protesta pado-
šanās Padomju Savienības agresijai 
1940. gada jūnijā ievadīja ilgu tumsas 
periodu, kad latviešiem nebija teik-
šanas savā zemē, un nespēja nosargāt 
savus pilsoņus ne no komunistu, ne 
no nacistu zvērībām. Šajās dienās jā-
atceras masu slepkavības Rumbulā – 
1941. gada 30. novembrī un 8. decem-
brī tika noslepkavoti ap 25 000 Latvijas 
un 1000 no Vācijas atvesto ebreju.

1944. gada pēdējos mēnešos atkal 
notika masu bēgšana no Latvijas. Ir 
pilnīgas muļķības un ļoti apvainojuši 
padomju laikā izplatītā propaganda, 
ka bēgļi bija vai nu noziedznieki, vai 
vienkārši labāku dzīvi meklētāji. Tie 
nebēga ne no kara, ne no „izpostītās 
Latvijas“. Tie bēga no tuvojošās pa-
domju varas, saprotot, kādas zvērības 
nesīs atkārtota Padomju okupācija.

Vācija, uz kurieni vairākums bēga, 
nebija nekāda miera osta. Sabiedrotie 
šajā laikā aktīvi nolīdzināja Vācijas 

Valsts svētki Adelaidē
Vairāki pasākumi vairākās dienās

Karogu pacelšana „Tālavā“.
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Skolēni pie karogiem.
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Pasākuma dalībnieki.
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Kur ir dzīva latviešu 
kultūra, tur ir arī Latvija. 
Kultūras dienas latvie-
šiem Austrālijā ir tikpat 
svarīgas kā Ziemassvēt-
ki. „Būt latvietim ir 
apzināts psiholoģisks 

lēmums, un tas prasa piepūli visvi-
sādos veidos,“ saka viens no filmas 
personāžiem – Brigita Stroda. Lai sa-
glabātu latvietību Austrālijā, ir jāgrib 
ar to dzīvot ikdienā. Jau daudz gadus 
šo stafeti viena paaudze nodod nāka-
majai, tādā veidā kļūdami atšķirīgi un 
apbrīnojami ne tikai austrāliešu, bet 
arī mūsu, Latvijā dzīvojošo acīs. Filmā 
savijas vēsture ar šodienu. Mēs izse-
kojam tam, kā pirmie latvieši ieradās 
Austrālijā un tam, kā šodien jaunieši 
gatavojas svinēt svētkus. Filma vēsta 
par kultūru, kas palīdzēja latviešiem 
atrast vienam otru un palikt latvietim 
vairāk kā 70 gadus. Filmas galvenā 
varone ir latviete, kas dzimusi Sidne-

jā – Ilona Brūvere. Viņa 
ir uzņēmusies organi-
zēt nākamās Kultūras 
dienas un apciemo ie-
priekšējo kultūras dienu 
organizētājus Sidnejā, 
Melburnā un Adelaidē. 
Caur šīm sarunām mēs iekļūstam šajā 
Austrālijas latviešu vidē un piedzīvo-
jam viņu atmiņu un pieredžu stāstus.

Austrālijas latvieši grib un var no-
stiprināt un attīstīt savu latvietību. Šī 
paaudžu izveidotā tradīcija ir spēcīgs 
pamats un balsts uz kura būvēt nākot-
ni. Austrālijas Kultūras dienu tradī-
cijas vēsture ir brīnišķīgs iedvesmas 
avots citām latviešu kopienām pasaulē.

Idejas izklāsts
Filmā ir trīs paralēlas sižetiskās lī-

nijas – pirmā ir vēsturiskā, otrā – jau-
niešu un trešā – galvenā varoņa līnija.

Kultūras dienas sāk-
sies ar dievkalpojumu 
Vienības draudzes baz-
nīcā (plkst.9.45): The 
Boulevarde, Strathfield. 

Piedalīsies trīs mācītāji: Valdis An-
dersons,  Kolvins  Makfersons  (Col-
vin Macpherson) un Raimonds Soko-
lovskis. Sāksim svinēt KD ar pateicību 
sirdīs un atcerēsimies, ka skaistākās 
lietas nav saistītas ar naudu; tās ir atmi-
ņas un foršie mirkļi, un, ja mēs tos ne-
svinam, mēs varam tos palaist garam.

Pēc mūsu garīgo vajadzību apmie-
rināšanas, būs pienācis laiks apmie-
rināt savas fiziskās vajadzības. Tātad 
Latviešu namā būs KD pankūku bro-
kastis (no plkst.11.00). Laiks satikties 
ar draugiem un paziņām, baudīt gar-
das pankūkas, izskatīt programmu un 
nopirkt biļetes uz pasākumiem.

Pēcpusdienā apskatīsim pasauli 
caur divu mākslinieku acīm: Imanta 
Tillera (Austrālija) un Sigitas Sniegas 
(Latvija). Baudīsim mākslu, bet arī no-
klausīsimies viņu sarunu. Šis pasākums 
ir tikai pieejams klātienē (plkst. 14.30).

Bija jau cerība, ka mēs Sidne-
jā dzirdēsim gandrīz visas Mārtiņa 
Brauna Daugavas dziesmas, ko izpil-
dītu Veseris un Silvacola vīru kori. 
Diemžēl pandēmija to visu lika mums 
pārdomāt. Mēs tomēr dzirdēsim Vese-
ra izpildījumā divas Daugavas dzies-
mas: Sarkanbaltais karodziņš un Dus-
mu dziesmu. Dabīgi, Atklāšanas dienā 
jau arī būs apsveikumi (plkst. 16.00).

Pēc starpbrīža būs pirmizrāde do-
kumentālai filmai Braucam uz Kei Dīz 

par ALKD kopš 1951. gada. 
Mēs ļoti vēlējāmies izprast 
KD fenomenu, un tā ietek-
mi uz to, ka esam latvie-
ši – vienalga, kur dzīvojam. 
Mēs meklējām veidu, kā at-
cerēties un godināt tos, kuri 
ir gājuši ceļu, pa kuru mēs 
devāmies, organizējot KD. 
Bet mūs interesēja arī dau-
dzie tūkstoši dalībnieku, 
kuri bija ieguldījuši savu 
enerģiju, lai palīdzētu Aus-
trālijas latviešiem saglabāt 
un izprast viņu mantojumu 
un saprast tā ietekmi viņu 
dzīvē.

Filma būs ar angļu tit-
riem, lai informācija būtu pieejama 
plašai auditorijai. Tika atlasīti spilgtā-
kie jau esošie video un foto materiāli, 
kas ir savīti ar dažādu paaudžu dalīb-
nieku intervijām. Filma domāta ne ti-
kai kā izzinošs arhīva materiāls, bet arī 
kā viela, kas palīdz skatītājiem izprast 
savu latvietību un kultūras dzīves lielo 
lomu tās uzturēšanu. Tā nav tikai atmi-
ņu stāsts, tā ir filma ar skatu nākotnē.

Mēs ar nolūku izvēlējāmies arī 
profesionālu latviešu filmu veidotāju 
un režisori, jo mūs interesēja papildus 
jēgas slānis, kas varētu rasties no kāda 
cilvēka, kas nav Austrālijas latviešu 
sabiedrībā, pārbaudot KD fenomenu. 
Mēs priecājamies, ka izmeklējam tādu 
režisori kā  Daci  Pūci. Viņas pirmā 
pilnā garuma spēlfilma Bedre arī būs 
redzama KD, un šo filmu Latvija vir-
za uz Oskariem 2022. gadā. Šis pasā-

kums tikai būs pieejams klātienē.
Atklāšanas diena turpinās ar ska-

nošo foto izstādi Klusuma aug(ļ)
i. Šī īpatnējā izstāde ir arī koncerts 
(plkst.18.15). Par to vairāk var lasīt 
laikrakstā Latvietis: https://laikraksts.
com/raksti/10914

Tad būs laiks baudīt vakariņas ar 
seniem draugiem vai varbūt jauniem, 
pārrunāt, kas ir redzēts un dzirdēts 
Atklāšanas dienā un pabrīnīties un pa-
priecāties par pirmo uznirstošo pasā-
kumu (pop-up). Bet būs jau vēl!

Pēc vakariņām būs Stendap šovs 
ar komiķiem no Rīgas. Šis pasākums 
būs pieejams klātienē un internetā.

Un tā, ar smaidu sejā, Atklāšanas 
diena būs beigusies, bet pasākumu jau 
būs daudz vēl visu nedēļu.

Ilona un Klāra
Laikrakstam „Latvietis“

AL58.KD Atklāšanas diena – 26.12.2021.
No dievkalpojuma līdz „stendapam“

Kadrs no filmas „Braucam uz KeiDīz“.

Dokumentālās filmas „Braucam uz KeiDīz!“ vēstījums
Filma par mazu tautu ar ļoti bagātu un dzīvu kultūru

 
Turpinājums 5. lpp.

Ilona Brūvere – kadrs no filmas.
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Vēsturiskā līnija
Filmas sākums mūs ieved tālajā 

1945. gadā, kad Vācijas armijai atkāp-
joties, dzimteni okupē Krievijas kara-
spēks un savas mājas ir spiesti pamest 
liela daļa tās iedzīvotāju. Gada laikā 
trimdā dodas vairāk nekā 130 tūkstoši 
latviešu, un daļai no tiem ceļš aizved 
uz Vācijas bēgļu nometnēm. Latvietis 
iegūst jaunu apzīmējumu pārvieto-
tā persona vai DP. Dīpīšu nometnēs 
plaukst rosīga sabiedriskā un kultūras 
dzīve. Tur tiek kaldināti plāni Latvijas 
jaunuzbūvei pēc tās atbrīvošanas no 
okupācijas. Šajā laikā pirmais Aus-
trālijas imigrācijas ministrs Artūra 
Kolvels, lai veicinātu Austrālijas eko-
nomisko izaugsmi, pieņem izšķirošu 
lēmumu, ievest imigrantus no Eiropas 
valstīm un 263 drosmīgie nolemj do-
ties... uz vistālāko pasaules nostūri.

Tā 1947. gadā pirmais bēgļu imig-
rantu kuģis ar latviešiem vai skaista-
jiem baltiem, kā viņus vēlāk sāk dēvēt, 
ierodas Austrālijā.

20 gadu laikā latviešu kopiena 
Austrālijā pieaug simtkārtīgi. Liela 
daļa latviešu, kas bēga no kara izpos-
tītās dzimtenes, ir akadēmiski izglītoti 
cilvēki. Tie ir inženieri, konstruktori, 
arhitekti, mākslinieki, mūziķi, aktieri, 
ārsti, farmaceiti. Neraugoties uz jau 
iegūto izglītību un pieredzi, viņi slēdz 
līgumu ar Austrālijas valdību un divus 
gadus strādā nekvalificētu darbu, lai, 
pašiem neapzinoties, piedalītos vienā 
no ambiciozākajām imigrācijas prog-
rammām Austrālijas vēsturē.

Jau pirmajos gados pēc ieceļoša-
nas latviešiem rodas dabiska vēlme sa-
tikties, runāt latviski un dzirdēt latvie-
šu valodu. Tiek dibināti kori Sidnejā, 
Melburnā un 1951. gada beigās Aus-
trālijas Labdarības biedrības spontānā 
ideja rīkot kultūras dienas Sidnejā tiek 
veiksmīgi realizēta un iegūst nosauku-
mu Latviešu kultūras dienas Sidnejā. 
Vēlāk izrādās, ka sidnejieši ir aizstei-
gušies priekšā melburniešiem un jau 
nākamajā gadā Melburna nonāk otro 
Kultūras dienu saimnieka godā. Un 
tieši šie svētki pirmo reizi tiek oficiāli 
nosaukti par Austrālijas Latviešu Kul-
tūras dienām. Latvieši svin savu kopā 
būšanu dziedot, dejojot, rakstot, spor-
tojot, darinot rotas un spēlējot teātri. Tā 
ir būtiska dzīves sastāvdaļa un dod en-
tuziasmu visai latviešu kopienai Aus-
trālijā. 1953. gadā stafete nonāk trešajā 
lielākajā latviešu centrā – Adelaidē, tai 
seko Brisbena, bet piektās Austrālijas 
Kultūras dienas atgriežas atkal Sidne-
jā. Arī dievkalpojums ir daļa šīs tradī-
cijas un turpina būt nozīmīga latviešu 
kultūras dienu sastāvdaļa.

Vienu desmitgadi nomaina nāka-
mā, bet latviešu kultūras svinēšanas 
tradīcijas Austrālijā aug, nostiprinās, 
ieinteresē arvien plašāku auditoriju un 
ir īpašs notikums, par kuru runā arī 

ārpus tās robežām. Kamēr 
Latvija ir Padomju Savie-
nības neliela sastāvdaļa, 
sargāt latviešu tautas kul-
tūru nozīmē – sargāt pašu 
Latviju. Kultūras dienas 
kļūst par paralēlu realitāti 
laikā, kad neatkarīgas Lat-
vijas nav. Ik gadu Austrālijā 
kopā savācas pa visu konti-
nentu izkaisītie latvieši, lai 
pierādītu pasaulei un atgā-
dinātu sev, ka reiz mums 
bija sava valsts.

Pienāk 80tie. No Latvijas ierodas 
pirmie ciemiņi, un sākas lēns un ne-
atlaidīgs ceļš atpakaļ vienam pie otra. 
Atpakaļ, lai atcerētos, lai saprastu un 
lai no jauna iepazītu Latviju.

Ir pagājuši 40 gadi kopš pirmajām 
kultūras Dienām Austrālijā un šis laiks 
visiem latviešiem pasaulē ir īpašs. Lat-
vija beidzot atgūst savu ilgi gaidīto ne-
atkarību. Ir nomainījušās paaudzes, un 
tagad jau atbildību par latviskuma sar-
gāšanu varētu atdod atpakaļ tautiešiem 
dzimtenē, bet tas tā nenotiek. Austrāli-
jas Kultūras dienas ir iesakņojušās un 
kļuvušas par visas pasaules latviešu 
kultūras sastāvdaļu un lepnumu.

Un šodien, kad pagājuši ir 70 gadi 
kopš pirmajām, spontānas idejas radī-
tajām kultūras dienām, mēs redzam, 
ka nāk jauna paaudze un ar prieku un 
dziļu pietāti pret vēsturi, turpina ie-
sākto.

Jauniešu līnija
Top 36. Jaunatnes dienas Melbur-

nā. Tās vada Lija Andersone. Viņa ir 
tikko beigusi koledžu, ir dejotāja un ar 
lielu prieku atceras viesošanos Latvi-
jā. Viņas mamma ir latviete, bet tētis 
austrālietis. Savukārt Aijas mamma 
no Latvijas aizbrauca uz Austrāliju 
90tos. Aija piedzima Sidnejā un tagad 
mācās mūzikas augstskolā. Viņa gata-
vojas kļūt par profesionālu mūziķi un 
Jaunatnes dienās ir uzņēmusies vadīt 
jauniešu kori un ansambli. Aija ir arī 
komponiste. Filmā skan viņas aranžē-
tā tautas dziesmas apdare Zinu, zinu 
tēva sēta. Gvido ir jauna izaicinājuma 
priekšā. Viņam ir uzticēts režisēt iz-
rādi. Austrālijā viņš ieradās pirms 15 
gadiem un tagad tās sauc par savām 
mājām.

Galvenā varoņa līnija
Galvenā varone Ilona mūs iepa-

zīstina ar Sidneju, Melburnu un Ade-
laidi. Pilsētām, kas ir bijušas galvenās 
Kultūras dienu organizētājas. Ilona 
ir nākamo, 58. kultūras dienu vadītā-
ja Sidnejā. Filmā skan diktora un arī 
Ilonas balss. Tās ir viņas pārdomas 
gan par latvietību, gan par vecmam-
mu. Austrālija ir Ilonas dzimtene, bet 
savas saknes un atšķirību viņa izjūt 
ik uz soļa. Ja bērnībā viņas uzskatus 
veidoja vecmamma, tad pieaugot vi-
ņas uzskati mainījās. Ilona saka: „Tā 
sajūta, ka esmu atšķirīga, nepazuda. 
Pagāja laiks, un man radās iespēja 

atbraukt uz Latviju. Es domāju – bei-
dzot! Beidzot es atradīšu šo piederī-
bas sajūtu, un Latvija būs tā vieta, kur 
ir manas īstās mājas. Bet nekas tāds 
nenotika. Manas vecmammas Latvija 
vairs nepastāvēja. Latvija bija cita, un 
es jutu, kā sabrūk manas ilūzijas, ko 
savā galvā pēc vecmammas stāstiem 
biju uzbūvējusi.“

Beidzas vieni svētki, un Austrā-
lijas latvieši atkal gatavosies nāka-
majiem. Kaut kas viņos darbojas kā 
mūžīgais dzinējs, kas neļauj apstāties 
un nomierināties. Tas parauj līdzi un 
iedvesmo ikvienu, kas gadās tuvumā.

Filma noslēdzas ar Ilonas secināju-
mu, ka „es novērtēju šo manas tautas 
prasmi gadiem uzturēt lielas un skais-
tas tradīcijas. Tradīcijas, kas godā ceļ 
tieši kultūru. Un nav nozīme, kur tas 
notiek – Latvijā vai Austrālijā. Šīs tra-
dīcijas mūs vieno, un kopā ar tām es 
esmu vienkārši latviete. Un domājot 
par Kultūras dienām, esmu sapratu-
si, ka es negribu neko modernizēt vai 
izjaukt. Es gribu apvienot pagātni ar 
nākotni, Latviju ar Austrāliju. Es gri-
bu, lai jaunā paaudze lepojas, ka viņu 
saknes ir Latvijā. Lai viņi caur dzies-
mām, dejām un literatūru apzinās to, 
kas ir būt daļai no mazas tautas ar ļoti 
bagātu un dzīvu kultūru.“

Galvenā tēla raksturojums
Ilona. Ieguvusi doktora grādu pe-

dagoģijā Latvijā, bet Maģistra grādi 
Sidnejas Universitātē. Viņa ir bijusi 
skolas direktore, kā arī lektore Latvijā 
un Sidnejā. Daudzus gadus piedalīju-
sies vai organizējusi Sidnejas Latviešu 
biedrības aktivitātes, kas ietvēra – da-
lību valdēs, Sidnejas Latviešu Teātra 
(SLT) vadību, dalību koros, tautas deju 
kolektīvos un citu dažādu sabiedrības 
pasākumu organizēšanu.

Filmā Ilona, kurai pirmo reizi uz-
ticēts vadīt nākamās Kultūras dienas, 
kopā ar meitu dodas pie iepriekšējo 
kultūras dienu organizētājiem.

Caur šo ceļojumu, mēs iepazīsta-
mies ar tiem, kuri ir bijuši šī nozīmī-
gā notikuma priekšgalā. Kopā ar Ilo-
nu mēs ne tikai iepazīstamies ar šiem 
cilvēkiem, bet arī esam Sidnejā, Mel-
burnā un Adelaidē. Esam kopā ar viņu 
dziļākajās pārdomās par sevi Austrāli-
jā vai Latvijā. Mēs iepazīstam cilvēku.

Dace Pūce,
Filmas „Braucam uz KeiDīz!“ režisore

Laikrakstam „Latvietis“

... „Braucam uz KeiDīz!“ ...
Turpinājums no 4. lpp.

Eva Brennere un Aivars Saulītis – kadrs no filmas.
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Šogad Melburna mūs 
ir pārsteigusi ar nepa-
rasti aukstu un lietainu 
novembri. Tāpēc šoreiz 
18.  novembra rītu Mel-
burnas Ciemā gaidījām ar 
bažām, vai viss izdosies 

kā citus gadus? Ciema ilggadīgā tradī-
cija ir Latvijas dzimšanas dienu svinēt 
agri no rīta, vēl pirms brokastīm, uz-
velkot Austrālijas un Latvijas karogus 
mastos, un turpat pagalmā noturot svēt-
ku runas un nodziedot Latvijas himnu.

Brīnuma mirklis Latvijas dzimša-
nas dienai par godu!

Lai arī tika solīts lietains rīts, tas 
18.  novembrī  visus pārsteidza – uz-
austot ar zilām dzidrām debesīm un 
spožu, pat karstu sauli.

Tā nu Ciemā dzīvojošie ļaudis varē-
ja sanākt kopā, kā bija iecerēts – Ciema 

pagalmā. Vispirms 
tika pacelti karogi, 
un tad visi sanāku-
šie nodziedāja Lat-
vijas himnu. Tad ar 
runu uzstājās Lat-
vijas goda konsuls 
Jānis  Dēliņš, pēc 
tam sekoja svēt-
brīdis, ko noturēja 
mācītājs Aldis El-
berts.

Bet ar pēdē-
jā laika pasaules 
trauksmainajiem 
notikumiem, kas ir 
ieviesuši ļoti daudz 
pārmaiņas katra ik-
dienas dzīvē, pār-
maiņas ir notikušas 
arī šajā ilggadīgajā 

C i e m a 
tradīci-
jā.

Ko -
pīgā pulcēšanās arvien no-
tiek laukā, bet svētku bro-
kastis tagad tiek ieturētas 
atsevišķi – mājiņu iedzīvo-
tāji saņem gardumus līdz-
ņemšanai uz mājām, kur var 
pulcēties savā starpā, bet  
aprūpes nama iedzīvotāji 
uz kopīgām 18. novembra 
brokastīm pulcējās Ciema 

Lielajā zālē pie balti klātiem galdiem.
Tā nu katrs sanākušais savā vietā 

baudīja gardas uzkodas un pacēla šam-
pānieša glāzi, vēlot Saules mūžu Latvijai!

Melburnā laiks strauji mainās...
Ap pulksten divpadsmitiem laiks at-

kal samainījās, debesis satumsa, sāka līt 
lietus un bija dzirdams, kā laukā zēģelē 
negants vējš, liekot koku zariem locīties 
un uzvilktajiem karogiem plīvot. Tā li-
kās, ka skaistais rīts ir bijis kā spoža pēr-
līte diezgan vienveidīgajā, pēdējā laika 
ikdienā. Tāda mūsu sirdīs arī ir Latvi-
ja – kā skaista, spoža (bet nu jau tik ilgu 
laiku neapciemota), tāpēc nu jau mazliet 
mītiska, bet sirdī cieši ieslēgta – pērlīte.

Nevilšus, šo rakstu rakstot, manās 
ausīs skan Raimonda Paula dziesmas 
vārdi, kuru autoru es diemžēl nezinu, 
bet kas visprecīzāk raksturo no rīta 
piedzīvotās sajūtas!

„Tad, kad latvieši Dievu lūdz,
Mājās pagalmos apklust viss.
Tad, kad latvieši Dievu lūdz,
Viņiem uzsmaida debesis...“

Dievs, svētī Latviju!
Ingrīda Biezaite

Laikrakstam „Latvietis“

Dievs, svētī Latviju!
Ilggadīga tradīcija

Karogi Latviešu ciemā.
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Karogu pacelšana Latviešu ciemā.
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Svētku brokastis.
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   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

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

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

pilsētas, nogalinot kādu pusmiljonu 
civiliedzīvotājus, ieskaitot daudzus 
latviešus.

Mūsu labklājības un drošības ga-
rants ir mūsu pašu valsts un spēcīgi 
draugi. Godināsim valsts dibinātājus, 
valsts atjaunotājus, un visus karavīrus, 
kuri izcīnīja un tagad nodrošina to. Un 
atcerēsimies arī, kas var notikt, kad at-
ļaujam citiem valdīt pāri mums.

GN

Redakcijā
Turpinājums no 3. lpp.
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Sestdienas 
rīta debesis 
bija pelēkas un 
pilnas ar lietu, 
un salijušās 
zemes smar-
ža atgādināja 

vēsos rudenīgos rītus Latvijā. Pēcpus-
dienā uzspīdēja saulīte, sveicot sanā-
kušos Tasmānijas latviešus uz Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas svi-
nībām, kas notika viesmīlīgajās Ievas 
Šaules mājās.

Uz svinībām bija sanākuši gan tāli, 
gan tuvi viesi – kopā kādi 18 lielie un 
mazie tasmānieši.

Saieta sākumā visi noskatījās Lat-
vijas Valsts prezidenta Egila Levita 
uzrunu svētkos, kas nobeigumā visus 
vienoja ar Latvijas valsts himnas kop-
dziedāšanu.

Svētku noskaņu turpināja Austrā-
lijā rezidējošā Latvijas vēstnieka Mar-
ģera Krama uzruna svētkos.

Noslēgumā visi noskatījās valsts 
svētku koncertu no Liepājas koncert-
zāles Lielais Dzintars.

Elizabete visus iepazīstināja ar sa-
ņemtajām grāmatām no Latvijas Ārlie-
tu Ministrijas. Šīs interesantās grāma-
tas papildinās Tasmānijas latviešiem 
pieejamo latviešu grāmatu klāstu.

Pēcpusdienas noslēgumā visi bau-
dīja sanestos gardumus un dalījās inte-
resantās sarunās.
Ilona Jēkabsone un Solvita Repša,

Laikrakstam „Latvietis“

PAZIŅOJUMS

Latvian Friendly Society Ltd
gadskārtējā pilnsapulce notiks 2021. g. 16. decembrī, plkst. 16.00

Latviešu Ciema laukumā, pie Lielās zāles,
60 Fraser Crescent, Wantirna South, VIC 3152

Darba kārta, proxy formas un gada pārskati tiks biedriem izsūtīti “Ciema Vēstīs” pirms pilnsapulces.

LSPB biedri, kuri vēlās piedalīties, ir jāpiereģistrējas līdz 10. decembrim vai jānosūta savs mandāts uz Latviešu 
Ciema biroju līdz 10. decembrim.

Epasts: manager@latvianfs.org.au

Tālrunis: 03 9800 2977

LSPB valdes sekretārs

18. novembra svētki Hobartā
Bija sanākuši gan tāli, gan tuvi viesi

Pirmā rindā no kreisas: Līga Veska, Ieva Šaule, Lilita Miķelsone, Ilona Jēkab-
sone (Jacobson). Otrā rindā: Peter Jēkabsons (Jacobson), Solvita Repša, Vija 
Hjūza (Hughes), Grants Kreigs (Grant Craig), Alana Becolde (Betzold). Trešā 
rindā: Kriss Džonsons (Chris Johnson), Janina Kreiga (Craig), Kārlis Pārums, 
Ēvalds Kuplis. Elizabete (Elizabeth) Bičevska.

FO
TO

 O
st

in
s K

ūm
bs

 (C
oo

m
be

)

Vai esi apskatījis topošu programmu un atzīmējis to, kas liekas interesants tev?



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 24. novembrī

Senioru saiets notika 
piektdien, 12.  novem-
brī, plkst.11.00 Sidnejas 
Latviešu namā Mārtiņa 
Siliņa zālē. Piedalījās 
ap 23 klausītāju. Jānis 
Čečiņš vispirms īsi pa-

stāstīja par maiņām kafejnīcā un Mār-
tiņa Siliņa zālē, kur tagad ir ievietotas 
klusinātas gaismas un jauni ērti krēsli. 
Darbs vēl nav pabeigts. Viņš izteica 
pateicību Latvijas kultūras ministrijai 
un Jaundienvidvelsas valdībai par zie-
dojumiem.

Ilona  Brūvere,  Kultūras  dienu 
Sidnejā vadītāja, pastāstīja par Kul-
tūras dienām. Visi sarīkojumi notiks 
Latviešu namā. Izrādīs latviešu fil-
mu Bedre, ko virza uz Oskara apbal-
vojumu. KD atklāšanā būs filma par 
iepriekšējām Kultūras dienām. Citu 
dienu notiks Ē. Ešenvalda koncerts, 
kur piedalīsies Austrālijas kori Vox 
filharmonijas koris un River City Voic-
es. Abi kori ir augstu vērtēti un arī 
dziedās Ellas Mačēnas un Aijas Dra-
gūnas kompozīcijas. Koriem divām 
Ē. Ešenvalda dziesmām līdzi dziedās 
Sidnejas latviešu Jauktais koris. Vēl 
kultūras dienās notiks trīs mākslas iz-
stādes, divi teātri, uznirstoši pasākumi 
un  Zaļumballe Latviešu namā.

Paziņojumiem sekoja divas īsfil-
mas par Lāčplēša dienu. Pirmā stās-
tīja par Atbrīvošanas karu no Latvi-
jas valsts proklamēšanas 1918. gada 
18. novembrī līdz bermontiešu pa-
dzīšanai no Pārdaugavas 1919. gada 
11. novembrī. Bermontiešu karaspēks, 
ko arī sauca par Rietumkrievijas armi-
ju jeb krievu baltgvardu armiju, sāka 
uzbrukumu Rīgai 1919. gada 8. oktob-
rī. To vadīja vācietis Fon der Golcs un 
krievs Bermonts. Pret 17 000 bermon-
tiešiem stājās pretī 11 300 latviešu. 
No Rīgas līdz Ogrei Daugavas labajā 
krastā atradās latviešu aizstāvji. Tiem 
palīgā nāca angļu un franču kara flo-
tes. 15. oktobrī latvieši veica uzbru-
kumu uz Bolderāju un Daugavgrīvas 
cietoksni, ko ieņēma, un 3. novembrī 
no turienes virzījās uz Pārdaugavu, 

ko ieņēma 11. novembrī. 
Otrā filmā žurnālists Ansis 
Bogustovs  intervēja Latvi-
jas kara muzeja direktora 
pienākumu izpildītāju Juri 
Ciganovu Brāļu kapos, kur 
valsts vadītāji un tauta noli-
ka ziedus. Neatkarības kara 
sākumā ticība Latvijas val-
stij bija maza, bet ar laiku 
tā pieauga. No mazas sau-
jiņas aizstāvju 1918. gadā 
Latvijas armija pieauga 
līdz 70 000 karavīriem 
1919. gada beigās. Valsts 
un tauta ziedoja līdzekļus, 
lai aizstāvētu valsti. Kritu-
šos no 1. pasaules kara un 
Atbrīvošanas kara apbe-
dīja Brāļu kapos. Runāja 
arī aizsardzības ministrs 
Artis  Pabriks un Nacionālo bruņoto 
spēku kapelāne Estere Tumoviča, kas 
teica, ka neticības cīņa tika uzvarēta. 
Ir jāatgriežas pie cilvēcības un tautas 
identitātes.

Klausītāji pavadīja kafijas pau-
zi pie kafijas tases un saldmaizītēm, 
ar kurām pacienāja kafejnīcas dāmas 
Ināra  Krūmiņa,  Mārīte  Rone un 
Daina Vāgnere (Wagner).

Tad Zoom ietvaros runāja bijušais 
sidnejietis Dr. Dainis Ruņģis no Be-
berbeķiem Latvijā. Viņš strādā Latvi-
jas valsts mežzinātnes instititā Silava, 
Salaspilī un ir atbildīgs par ģenētikas 
un genoma pētījumiem, kā arī par Lat-
vijas ģenētiskajiem resursiem. Par sevi 
Dainis stāstīja, ka 1997. gadā pārcēlies 
uz Kanberu, kur ieguvis doktora grā-
du DNS marķierī 2003. gadā. Tad viņš 
devies uz Kanādu un ar ģimeni pār-
cēlies uz Latviju uz dullo, kur strādā 
kopš 2007. gada.

Dainis strādā ar laukaugiem un 
meža kokiem un arī ir pētījis lielo plē-
soņu (vilku, lūšu un lāču) ģenētiku. 
Viņš lieto DNS ģenētiskās metodes 
molekulārā laboratorijā un ir atbildīgs 
par ģenētisko banku. Dainis tad rādīja 
prezentāciju uz ekrāna un to izskaidro-
ja. Vispirms viņš pievērsās bioloģiskai 

un ģenētiskai daudzveidībai. Bioloģis-
kā daudzveidība ir redzama daudz da-
žādās sugās. Ģenētiskā daudzveidība 
arī ir atrodama vienā sugā. Ja viss ir 
viendabīgs, tad suga nevar pielāgoties 
mainīgiem stāvokļiem, piemēram kli-
matam. Tas ir ļoti svarīgi lauksaimnie-
cībā, jo apstākļi var mainīties.

Selekcija (angliski – breeding) ir, 
kad paņem un atlasa pēc īpašām pazī-
mēm. Tā var būt dabīga vai mākslīga. 
Piemēram, suņi ir cēlušies no vilkiem. 
Selekcija uzlabo kukurūzas un grau-
du ražu. Savvaļā pie Vidus jūras aug 
Brassica oleracea, bet tajā pašā sugā 
ietilpst kultivāri – kāposti, rožu kā-
posti, kolrābji, lapu kāposti, brokoli un 
puķu kāposti. Ģenētiskā daudzveidī-
ba ir svarīga. Dažas šķirnes ir jūtīgas 
pret zināmām slimībām, bet citas nē. 
Selekcija ir nepieciešama ģenētiskai 
daudzveidībai. Katram paraugam var 
būt vērtīgas īpašības. Augu ģenētiskie 
resursi ir ģenētiskais materiāls, kuru 
var izmantot pārtikā vai lauksaimnie-
cībā šobrīd vai nākotnē. Ir ap 7 000 
augu sugas, ko lieto lauksaimniecībā; 
30 sugas ir pasaules barotājas; 50% 
no augiem ir kvieši, rīsi un kukurūza; 
25% sorgo, prosa, kartupeļi, soja, cu-
kurbietes un cukurniedres.

Kas ir ģenētiskie resursi? Tie ir 
Latvijas izveidotās šķirnes, vecās 
šķirnes (tautas šķirnes), selekcijas ma-
teriāls, savvaļas augi un sugas, meža 
koki, lauksaimniecības dzīvnieki, zi-
vis un mikrobi. Kā mēs uzglabājam  
ģenētiskos resursus? in situ (dabā) – 
laukos, pļavās un mežos; ex situ (ģenē-
tiskās bankās –sēklas).

Ģenētiskās  bankas. N. I. Vavi-
lovs izveidoja pirmo ģenētisko banku 
Pēterburgā, un tā arvien ir viena no 
lielākām kolekcijām pasaulē. Ģenētis-
kās bankas sāka veidot 20.gs. 60. ga-
dos. Ir izveidota Latvijas ģenētiskā 

Senioru saiets Sidnejā
Prieks atkal tikties Latviešu namā

Dainis Ruņģis.
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Saieta dalībnieki.
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sēklu banka, kur ir gandrīz 3000 da-
žādu sēklu. Ir paraugi no vairāk nekā 
60 sugām. Tās glabājas saldētavās pie 
–18°C. Dīgtspēju pārbauda. Sēklu ban-
kā ir graudaugi, cukurbietes, zālaugi, 
eļļas un šķiedraugi, pākšaugi, dārzeņi, 
kartupeļi un augļi un ogas. Drošības 
kolekcijas: Kā mēs nodrošinām, ka 
sēklas tiek droši saglabātas un nesabo-
jājas? Tās dublicē un noliek citur. Arī 
tiek turētas Zviedrijā. Svalbārdas sēk-
lu glabātava – Špicbergenas salā, kas ir 
1300 km no Ziemeļpola, tiek glabātas 
sēklas -18°C 130 m virs jūras līmeņa 
mūžīgā sasalumā. Ir 1 081 026 sēklu 
paraugi. Tur var saglabāt 4,5 miljonu 
sēklu. Norvēģijas valdība to ir nodro-
šinājusi. Glabātava ir izveidota kalnā.

Pēc runas sekoja jautājumi Dai-
nim. Jānis  Čečiņš jautāja, cik sēklu 
vajag no katra parauga? Atbilde – 
10 000. Jānis Grauds jautāja, kāpēc 
sēklas zaudē dīgtspēju? Atbilde: Sēk-
las dīgst, kad ir augstāka temperatūra, 
mitrums, arī skābeklis. Ilga Niradija 
jautāja, cik liels ir institūts un vai val-
dība ir devīga? Atbilde: Ir vairāk par 
100 darbinieku; valdība zinātnei dod 

mazāk par 1% no valsts kopproduk-
ta, kaut vajadzētu dot 2%. Vita Kris-
tovska jautāja: kā viņš jūtas Latvijā? 
Atbilde: Jūtas labi, jo ir optimists. 
Baiba Haringtona lūdza padomu par 
kailcirsmām un izlases cirsmām viņas 
priežu mežiņā Latvijā. Astra  Lāce 
jautāja, vai apkaro sērgas lapu kokos? 
Valdis Krādziņš minēja, ka tikko An-
glijā, ozolu mežā Blenemā (Blenheim) 
ir atrastas senās bišu saimes, kas it kā 

esot imūnas pret Varroa bišu ērcēm. 
Vai tādas saimes ir manītas Latvijā? 
Atbilde: Nav zināms.

Jānis  Grauds sirsnīgi pateicās 
Dainim Ruņģim par izsmeļošo runu, 
un, spriežot pēc daudziem jautāju-
miem un vētrainiem aplausiem, visi 
bija ļoti apmierināti par ļoti interesan-
to sniegumu. Lai Tev veicas, Daini!

Valdis Krādziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vēstniecība 
Kanberā izkārtoja Mel-
nā kalna (Black Moun-
tain) galotnes torni ap-
gaismot Latvijas karoga 
krāsās 18.  novembrī  – 
Latvijas 103. neatkarī-

bas proklamēšanas gadadienā.
Pulciņš Kanberas latviešu to iz-

domāja atzīmēt ar kāpšanu pretējā – 
Gleznotāja kalnā (Mount Painter), no 
kurienes ir skats uz Melno kalnu.

Sapulcējamies īsi pēc saulrieta 
pie saules pulksteņa (vertical sundial) 
Cook priekšpilsētā.

Mūsu gājiens Gleznotāja kalnā bija 
svētlaimīgs, jūtu pilns. Bijām tuvu 

divdesmit cilvēku, arī ar bērniem, un 
katrs ar Latvijas karodziņu.

Kāpiens vietām stāvs ved it kā 
Mačū Pičū kalnos miniatūrā, tumsā ar 
baterijas lampiņām, kas lēkā strīpā pa 
šauru taku pa kalnu grēdu, stāvām ma-
lām uz kailu galotni, kur nepārtraukts 
skats visapkārt. Mirdz pilsētas gaismi-
ņas uz ziemeļiem un dienvidiem, Brin-
dabelas kalnu grēda sēž pie apvāršņa 
rietumu pusē, un austrumos parādās 
Melnais kalns ar apgaismoto torni 
Latvijas karoga krāsās. Tornis tālu, 
maziņš, bet sajūta cildena. No šejienes 
fotogrāfijās tas saredzams kā mazs, ie-
sarkans punktiņš.

Pēc fotografēšanos kalna virsotnē, 

atpakaļ lejā tikuši, nofotografējamies 
vēlreiz, šoreiz – ielas lampas gaismā, 
pirms atvadīšanās labsajūtā.

Atsaucība Kanberā uz torņa ap-
gaismošanu bija varena. Sabiedriskos 
mēdijos parādās daudz un dažādu ska-
tu, katrs ar torni tērptu Latvijas karoga 
krāsās.

Aicinām vēstniecību šo uzsākto 
tradīciju turpināt arī nākamajos gados!

Juris Jakovics
Laikrakstam „Latvietis“

Gājiens tumsā ar karogiem
Kanberā tornis Latvijas karoga krāsās

Gājēji Gleznotāja kalnā (Mount Painter). Labajā pusē redzams Latvijas karoga 
krāsās izgaismotais Telstra tornis Melnajā Kalnā (Black Mountain).
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Latvijas karoga krāsās izgaismotais 
Telstra tornis Melnajā Kalnā.
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Senioru saiets Sidnejā
Turpinājums no 8. lpp.

Daina Ruņģa prezentācija. Savvaļas augi un to modernie kultivāri: a) banāns, 
b) ūdensmelone, c) kukuruza, d) burkāns.
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Mīkla: „Kas staigā gan ar divām, gan 
ar trim, gan ar četrām kājām?“ („No rīta uz 
četrām, pusdienā uz divām, vakarā uz trim 
kājām. Kas tas ir?“). Domāts cilvēks, kas kā 
bērns staigā četrrāpus, vēlāk uz divām kā-
jām, vecumdienās, balstoties ... uz spieķa.“

Bieži esam dzirdējuši, cik svarīga ir ne-
atkarība. Es uzaugu Amerikā, demonstrējot par to – Brī-
vība! Brīvība nozīmēja neatkarību no Krievijas valdības. 
Mēs svinējām un joprojām svinam Latvijas valsts neatka-
rību. Cik bieži neesmu dzirdējis, cik svarīga viņiem neat-
karība. Bieži tas izskan tā „Es negribu nevienam uzbāz-
ties vai nevienu apgrūtināt.“ Izklausās labi un pazemīgi, 
bet tomēr norāda uz tādu neattīstību vai pat lepnību no kā 
Dievs brīdina. Pēc dabas esam un paliekam viensētnieki. 
Bet Dievs nekad nedomāja, lai cilvēks būt neatkarīgs. No 
paša pasaules sākuma Viņš teica: „Nav labi cilvēkam būt 
vienam“ (1. Moz. 2:18).

1. No rīta uz četrām
Mēs visi dzimstam atkarīgi. Cilvēki no visiem dzīv-

niekiem visilgāk un vairāk paliek atkarīgi no citiem. Jēzus 
pats piedzima tik pat atkarīgs kā mēs. Mēs lasām, kā viņš 
12 gadu vecumā pazuda no saviem vecākiem. Pēc tam, kad 
Viņa vecāki Jēzu atrada templī Jeruzalemē, klausoties un 
jautājot mācītājiem, mēs lasām: „Viņš nogāja tiem līdzi uz 
Nacareti un bija tiem paklausīgs.“ (Lūkas 2:51). Jēzus zin, 
ko nozīmē būt atkarīgam. Pasaules problēmas sākās, kad 
cilvēks mēģināja būt neatkarīgs no Dieva. „Vai tad tiešām 
Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?“ (1. Moz. 
3:1). Cilvēks izvēlējās iet pa savu izgudroto ceļu bez Dieva. 
Kad Dievs viņu meklēja, viņš slēpās un baidījās, ka netiek 
atrasts.

Tā līdz šai dienai. Ir ļoti grūti cilvēkam atzīt savu vainu 
un griezties atpakaļ pie Dieva. Bet īsta brīvība sākas, kad 
mēs to darām. Līdz tam mēs paliekam atkarīgi velnam un 
viņa meliem. „Jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī die-
nā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā 
Dievs, zinādami labu un ļaunu.“ (1. Moz. 3:4-5). Īsta brīvī-
ba sākas, kad cilvēks atzīst savu verdzību, atkarību velnam 
un grēkam un lūdz, lai Dievs viņu no tā atbrīvo. „Ja sakām, 
ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība 
nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs 
un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no vi-
sas netaisnības.“ (1 Jņ. 1:8-9). Tad notiek tas, ko Jēzus teica 
ir nepieciešams mums visiem. „Nebrīnies, ka Es tev esmu 
sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.“ (Jņ. 3:7). Piedzimša-
na no augšienes nozīmē, ka mēs kļūstam garīgi Dieva bērni.

„Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzi-
mis, ir gars.“ (Jņ. 3:6). Tā nozīmē, ka Dievs mūs ir izrāvis 
no savas neatkarības Dieva valstībā! „Viņš mūs ir izrāvis 
no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, 
kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana.“ (Kol. 1:13-
14). Piedzimšana no augšienes ir pamats Latvijas valsts 
piedzimšanai. Tā raksta Latvijas vēsturnieks Gundars 
Ceipe savā grāmatā Dieva Tautas Dzimšana Latvieši. Viņš 
skaidro, kas notika starp 1739. – 1743. Latvieši no zemes 
cilvēkiem kļuva par debesu cilvēkiem.

2. Pusdienā uz divām
Pašiem stāvēt uz savām divām kājām ir patstāvīgs mēr-

ķis daudziem cilvēkiem.
Normāli cilvēki negrib palikt atkarīgi no saviem ve-

cākiem vai citiem cilvēkiem. Viņi grib būt patstāvīgi un 
neatkarīgi no citiem. Tā nav problēma. Problēma ir kad tā 
turpinām domāt par savu attiecību ar Dievu. Kad cilvēki 
izaug no savas atkarības Dievam, viņi zaudē to svētību un 
vadību, ko Dievs grib mums dot. Apbrīnojama lieta par 
Jēzu ir, ka Viņš nekad neizauga no savas atkarības Dievam.

Kā pieaudzis cilvēks Jēzus teica: „Patiesi, patiesi Es 
jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš ne-
redz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tā-
pat.“ (Jņ. 5:19). Cilvēki var brīnīties. „Bet Jēzus taču bija 
Dieva Dēls! Vai Viņš kā tāds nevarēja un nedarīja visu ko 
Viņš darīja?“ Īsā atbilde ir: „Nē.“ Jēzus deva mums priekš-
zīmi. Nav mūsu spēks (vai gudrība), kas ļauj mums darīt, 
kas jādara.

Jēzus, Dieva Dēls būdams, mācīja mums būt pilnīgi at-
karīgiem savam garīgam Tēvam. Katrs cilvēks, kas piedzi-
mis no augšienes, spēj sekot Jēzus Kristus pēdās.

Kā mēs to darām, ir paļāvībā Dieva vārdam un Svēta-
jam Garam, kas mājo mūsos.

„ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un 
Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka 
nespējat darīt.“ (Jņ. 15:5). Mūsu lepnība vai laicīgā domā-
šana pretojas šādai atkarībai. Mēs kā mazgadīgi bērni paši 
gribam!

Un kā Dieva bērniem mums ir izvēle to darīt. Dievs 
mums arī nepiespiež savējo. Jēzus vārdos: „Ja kas grib 
Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot 
Man.“ (Mt. 16:24). Apustulis Pāvils mācīja: „Es jums lieku 
pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus 
par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu ga-
rīgā kalpošana.“ (Rom. 12:1). Patiesība ir ka mūsu brīvība 
un turpmākā neatkarība ir atkarīga mūsu izvēlei būt vai 
nebūt atkarīgi Dievam.

3. Vakarā uz trim kājām.
Stīvens Kovijs (Stephen Covey) savā slavenajā grāma-

tā 7 Habits of Highly Effective People*, mācīja, ka vese-
līgu cilvēku dzīvē ir trīs stadijas: atkarība, neatkarība un 
starpkarība (angliski: interdependence). Sestā habit skaitās 
sinerģija (angliski: synergy). Ideja ir, ka kaut kas vesels ir 
vairāk nekā saskaitītās daļas (angliski: the whole is greater 
than the sum of its parts). Bībele ir pilna ar šo jēdzienu. 
Jaunā Derība tai dod īpašu saprašanu. Vārds draudze vai 
baznīca ir tās izpausme.

Tā ideja ir. ka mēs kā cilvēki nevaram pilnveidoties 
viens bez otra – mums vajadzīga veselīga starpniecība. Tas 
ir grūti neatkarīgiem, viensētniekiem. 

Cik bieži kāds latvietis man ir teicis: „Man baznīca nav 
vajadzīga. Es tur eju, kad es jūtu vajadzību to darīt. Es tur 
neiešu tikai cilvēkiem parādīties.“ Jaunā derība mums at-
kal māca pilnīgi citādāku domāšanu. „Vērosim cits citu, lai 
paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami 
savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinā-
dami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.“ (Ebr. 10:24-
25). Vārdi cits citu parādās jaunā derību vairākkārt. Cits 
citu apraksta starpniecisku domāšanu. Vajadzētu pietikt iet 
uz baznīcu Dieva dēļ vien, bet blakus tam mēs to arī darām 
cits citu dēļ. „Un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.“ 
Vajadzība starpniecībai aug, nevis paliek mazāka, jo ve-
cāki mēs kļūstam. Es to bieži redzu, strādājot ar vecākiem 
cilvēkiem, kas nav pieraduši tā domāt. Kad paliek grūtāk 
pašiem tikt galā, viņiem arī paliek grūtāk paļauties citiem.

Bieži nāk prātā Jēzus vārdi Apustuļim Pēterim: „Pa-
tiesi, patiesi Es tev saku: jauns būdams, tu pats jozies un 
gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas 
un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to Viņš 
sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un, to 
teicis, Viņš tam saka: „Seko Man!““ (Jņ. 21:18-19). Augot 
vecākiem mums jāmācās vairāk paļauties Dievam un ci-
tiem. Latvieši ne vienmēr bijuši, kašķīga tauta pie Baltijas 
jūras. Kašķīgums ir neatkarības izpausme. Latvijas tauta 
un neatkarīga valsts dzima no veselīgas starpniecības, bā-
zēta uz atkarības Dieva vārdam un Svētajam Garam.

Uz trim kājām
Mācītāja Alda pārdomas
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Gada tumšākais mē-
nesis atnācis pa mošķu 
nakti. Vēl pavisam ne-
sen Helovīnu neatzinu 
un dusmojos par tā tik 
strauju iedzīvošanos 
Latvijā. Mums taču ir 

pašiem sava maskošanās tradīcija: 
budēļi, ķekatas, čigāni vai sauciet vēl 
kā citādi. Bet, kopš man ir tik darbī-
gi mazdēli, viss ir mainījies. Zēni se-
višķi ciena ķirbjus, laista tos, pieskata 
un skaita; jau vasarā izraugās, kuru 
grebs, kad pienāks laiks.

Helovīnam ir pilnīgi skaidrs rituāls 
un noteikts datums. Pie mājas izliek 
ķirbi vai kādu citu zīmīgu rotājumu, 
vislabāk ar degošu sveci, jo tad mas-
kojušies bērni zina, kur viņus gaida. 
Pārģērbties un izkrāsoties vajag ļoti 
šausmīgi, lai aizbiedētu visu slikto un 
ļauno, kas ir traki aizraujoši. Man lie-
kas, ka šogad derēja arī novēlējums: 
slimību ārā, veselību iekšā! Kad ie-
stājas tumsa, var tuvoties iezīmētajām 
mājām, rūkt, dziedāt vai kā citādi likt 
par sevi manīt, vēlēt veselību un tā go-
dam nopelnīt konfektes un citus kāru-
mus. Mūsu puisīšiem tas bija tik neiz-
sakāms gatavošanās prieks un gājiena 
pa tumsu piedzīvojums, ka te nederēja 
viņus kaut kā bremzēt. Tas, ka astoņos 
vakarā iestājās komandantstunda un 
līdz tam jau jābūt mājās, nekādi netrau-
cēja. Tagad tumšs taču jau no četriem 
pēcpusdienā. Arī par kādu pārlieku 
tuvošanos svešiem cilvēkiem satrauk-
ties nevajadzēja, jo bērnus tumsiņā pa 
gabaliņu pavadīja vecāki un ļoti uzma-
nīja. Sākumā jau bijām iecerējuši, ka 
mūsu puisīši atnāks tikai no savām mā-
jām līdz mūsējām, bet piezvanīja vieni, 
otri un trešie kaimiņi, aicinot pienākt 
arī pie viņu durvīm vai lieveņiem. Tā 
nu beigās sanāca, ka bija jāapiet vai-
rākas mājas, un groziņi ar kārumiem 
piepildījās jo strauji. Un cik daudz 
satraukuma un līksmības! Ļoti labs 
drosmes un uzņēmības treniņš. Turē-
jām saldumus gatavībā vēl visu vakaru 
un nepievīlāmies – nāca arī citi mazliet 
lielāki bērni, aizkustinoši apņēmušies 
pārvarēt savu latvisko kautrību.

Senie latvieši maskojās no Mārti-
ņiem līdz pat Meteņiem februārī, bet 
dažos novados arī jau no Miķeļiem 
septembra beigās līdz pat Jurģiem ap-
rīlī. Vietās, kur aktīvi darbojas folklo-
ras kopas, to mēģina piekopt joprojām, 
taču plašāk šo tradīciju neizdodas uz-
turēt dzīvu, jo tā šķiet pārāk tāla, laikā 
un norisēs izplūdusi un grūtāk sapro-
tama.

Taču gribu pieminēt vēl vienu 
mošķu nakti. Tieši pirms 60 gadiem 
pa tumsu no 31. oktobra uz 1. novem-
bri no mauzoleja Maskavas Sarkanajā 
laukumā paklusām tika iznestas un 
nekropolē pie Kremļa sienas apbedī-

tas savulaik visuvarenā PSRS līdera 
Josifa Staļina mirstīgās atliekas. Tas 
noticis bez kādām oficiālām runām – 
iznesa un apraka. Par šo nakti ļoti 
izteiksmīgi uzrakstījis žurnāls Sest-
diena (2021. gada 29. oktobris – 4. no-
vembris). Ļeņina mūmija gan vēl aiz-
vien mauzolejā ir apskatāma.

Novembris mūsmājās ir ienācis ar 
vairākām tradicionālām vērtībām: kā 
pienākas, līdz Mārtiņiem pabeigti visi 
dārza darbi, tagad zemīte var atpūsties; 
Zaķu darbnīcu biju iecerējusi daudz 
klusāku, salīdzinot ar citiem gadiem. 
Šoreiz neaicināju draugus, jo mājsēde 
taču. Interesi pauda dēla ģimene. Maz-
dēli gribot redzēt, kā tad top tie garšī-
gie skābētie kāposti. Un ja viņi ir klāt, 
jūs domājat, ka kaut kas sanāk klusāk 
un mierīgāk? Visi izmēģināja šņitkavot 
kāpostus un beigās muca bija tik pilna 
kā nekad. Nākošās trīs dienas, kad tas 
lielais rūgšanas process, vajadzēja ļoti 
uzmanīt, lai gardā sula neaizskrien ne-
ceļos. Uzelpoju vien tad, kad beidzot 
meita smago raudzējumu izdabūja ārā 
uz lieveņa, kur tas aprima un turpināja 
gatavoties jau krietni mierīgākā garā. 
Tieši uz valsts svētkiem jau varam no-
garšot – sanācis izcili!

Visu pirmo novembra nedēļu esam 
tādi kā pusčuči – pulkstenis joprojām 
tiek pagriezts par stundu atpakaļ, ie-
stājas ziemas laiks, bet organismam 
uzreiz neizdodas pielāgoties. Jau ga-
diem Eiropā runā, ka tā pulksteņa 
rādītāju dancināšana neko nedod, 
ka ekonomika no tā neko neiegūst 
(galvenais pamatojums savulaik bija 
elektroenerģijas taupīšana), ka vaja-
dzētu to pavasara un rudens laika pār-
regulēšanu izbeigt. Latvja to uzsāka 
1981. gadā, tagad ik pa laikam runā, ka 
mums būtu izdevīgāk palikt vienmēr 
vasaras laikā, bet nav Eiropas Savienī-
bas direktīvas. Tā nu gaidām, pavasa-
ros un rudeņos liekot saviem iekšējiem 
ritmiem atkal no jauna pārstellēties. 
Tikai viena stunda turp vai šurp, bet 
kā tas traucē! Nu, padomājiet – jau as-
toņi, bet gaisma vēl tikai aust...

Īpaši jāpiedomā, lai uzturētu mo-
žumu. Manas meitas atradušas varian-
tu: viņas joprojām peld! Jā, gandrīz ik 
dienu brauc uz ezeru un nirst ledainajā 
ūdenī. Brr! Man no domām vien uz-
metas zosāda, lai gan – kaut kas tur 
šķiet trakoti pievilcīgs. Draudzenes 
Antas jaunieši arī šogad kļuvuši par 
roņiem. Kad paskatās internetā, jā-
secina, ka tā tagad modes lieta. Auk-
stumpeldes kļuvušas ļoti populāras un 
ieinteresē aizvien vairāk gan vecu, gan 
jaunu cilvēku. Izlasu, ka tepat karjerā 
pie Zilajiem kalniem starp Ogri un Ik-
šķili darbojas vesels roņu klubs, savi 
neprāši ir arī Rīgas Ķengaragā un pāri 
Daugavai Katlakalnā un vēl visur kur. 
Kaut kā agrāk nebiju ievērojusi, ka to 

tik daudz. Bet varbūt mājsēde pamu-
dinājusi uz asāku izjūtu meklējumiem. 
Un tiešām, kad meitas pārrodas no 
kārtējās peldes, viņas ir tik enerģijas 
pārpilnas, tik smejošas, kustīgas un 
darbīgas, ka man arī rodas gribēšana, 
vēl tikai jāsaņemas...

15. novembrī stingrie ierobežojumi 
vakcinētajiem tika jūtami samazināti. 
Valdība jau var pieņemt lēmumus, 
kādus vēlas, bet ja es ik vakaru ziņās 
dzirdu, cik daudz saslimušo joprojām 
ir, ka mirušo kovida dēļ ir tik daudz, 
cik nav nevienā citā Eiropas valstī, 
nekādu brīvsoli sev tomēr neatļauju. 
Turpinu būt apdomīga un skatos, ka tā 
dara arī citi mani draugi, radi, paziņas 
un kaimiņi.

Taču prieku vajag. Ja ne citādi, tas 
jāmeklē. Tieši pirms svētkiem mūsu 
draugu Gustsonu ģimenē, par kuriem 
jau esmu rakstījusi, vecmāmiņai Ženi-
jai Āpšei apritēja 100 gadu. Tā ir pā-
rāk grandioza jubileja, lai to neatzīmē-
tu. Ģimene, lai gan visi vakcinēti, vēl 
nesen izslimoja kovidu, bet savu sirmo 
māmuliņu nosargāja ar gudru loģisti-
ku. Viņa nesaslima, joprojām ir žirgta, 
lasa avīzes un žurnālus, labi saprot, kas 
notiek Latvijā, ir ar savu domu un vēl 
aizņemtajiem jaunajiem var pastāstīt 
par svarīgākajiem dienas notikumiem. 
Ženijas kundze nāk no Sēlijas puses, 
pirms pensijas strādāja par Krimul-
das bibliotēkas vadītāju, visu mūžu 
ļoti cienījusi grāmatas, daudz lasīju-
si, ir erudīts cilvēks, ar plašu interešu 
loku. Un tagad jubileja. Lasīju Latvietī 
cik krāšņi savu 100. dzimšanas dienu 
nosvinēja Genovefa Janmeija Austrā-
lijas Adelaidē: balts limuzīns, draugu 
un radu ballīte un dāvanu vesels kalns. 
Nē, Ženijas kundze neko tādu nevēlē-
jās. Prātīgi sprieda, ka šis nav piemē-
rots laiks tādām izdarībām Latvijā. 
Viņa palūdza visiem radiem un drau-
giem, kas vēlas viņu apsveikt, uzraks-
tīt kartiņu ar kādām sirsnīgām rindām, 
ar novēlējumiem un labiem vārdiem, 
lai tos vēl ilgi varētu lasīt un pārlasīt. 
Domāju, kā es tikai kartiņu rakstīšu, 
vajag arī vismaz puķes. Sagādāju sar-
kanbaltsarkanu pušķi, sarakstīju karti-
ņu, cik vien tur bija vietas un aizvedu 
uz Rīgu, pie mājas vārtiņiem, kur jubi-
lāres meita tās pieņēma, bet pati gaviļ-
niece pamāja man pa savrupnama otrā 
stāva logu. Vēlāk vakarā saņēmu vaca-
pā fotogrāfiju: sapostā jubilāre krāšņu 
puķu ielokā saka visiem lielu paldies 
par uzmanību. Cik no mums piedzīvos 
šādu brīnišķīgu jubileju?

Vēl viens priecīgs notikums. Kā 
vienmēr izpētu, kam šoreiz piešķirti 
lielie valsts apbalvojumi. Esmu patīka-
mi pārsteigta, ka ir vesela virkne man 
pazīstamu cilvēku – gan žurnālisti, gan 

Lasītājas vēstule
Lai nepietrūkst gaismas, mani lieliskie!
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Kā 1984. gadā, tā arī 
šoreiz, caur krievu vēst-
niecību Kanberā bijām 
dabūjuši apmešanās at-
ļauju Rīgā palikt pie ma-
nas mātes, kura tad dzī-
voja savā savrupmājiņā 

Imantā. Mēs drīkstējām uzturēties pie 
viņas un pārgulēt tikai pie viņas un ne-
drīkstējām braukt ārpus Rīgas pilsētas 
robežām. Šad un tad mums uzradās arī 
sekotāji, domāju, nozīmēti no čekas vai 
kaut kādas citas varas iestādes. No sāku-
ma mēs to nemaz neievērojām, jo neti-
cējām, ka kaut kas tāds varētu notikt, jo 
mēs jau nebijām nekādi ievērojami cilvē-
ki, kuri padomijas varas iestādēm varētu 
interesēt. Vienu dienu mūsu radi Rīgā, 
kuriem tā laika apstākļi bija pazīstami 
un zināmi, mums pastāstīja un brīdināja 
par šādām lietām. Šādās lietās bijām ļoti 
naivi un pieraduši pie brīvās pasaules 
dzīvesveida bez tādām izdarībām.

Pēc dažām pie manas mātes pavadī-
tām dienām, bija pienācis laiks tikt vaļā 
no mūsu kontrabandas. Telefona numura 
mums nebija, un, ja arī būtu bijis, to dro-
ši vien arī nelietotu, jo bijām jau brīdināti 
par sarunu noklausīšanos. Manā kabatas 
kalendāriņā, kurš man ir vēl šodien uzgla-
bājies, šifrā bija ierakstīta adrese, vārds un 
informācija, kā tikt uz šo adresi. Tai laikā 
Rīga mums bija pilnīgi sveša, nedraudzīga 
pilsēta. Šī bija tikai otrā reize, kad tur vie-
sojāmies. Pilsētas karti nevarēja nopirkt. 
Jāvadās no norādījumiem. Visu laiku, 
kamēr dzīvojām pie manas mātes, lai viņa 
un arī citi mūs radi un paziņas netiktu ne-
patikšanās ar čeku vai kādām citām varas 
iestādēm, mēs nedz viņai, nedz arī citiem 
nestāstījām visu, kur ejam un ko darām.

Vienu dienu ar 4. tramvaju aizbrau-
cām uz pilsētu un sameklējām 8. trolej-
busu, lai dotos uz mums norādīto vie-
tu – trolejbusa galapunktu un tālāk uz 
Bērzlapu ielu, kura bija sāniela no Vie-
nības gatves uz Jelgavas pusi. Manā pie-
zīmju grāmatiņā ir piezīme Bērzlapu un 
citā lapas stūrī 41/1. Domāju, ka šie cipari 
ir mājas un dzīvokļa numuri. Pieklauvē-
jot pie durvīm, tās atvēra bērni, cik atce-
ros trīs. Vaicājot pēc Māra Ludvika, viņi 
atbildēja, ka viņš neesot mājās un ka viņu 

mamma strādājot kaut kur netālā slimnī-
cā, kurai drīz beigšoties darbs un nāks 
mājās. Atpakaļ ceļā uz trolejbusu mums 
garām paskrēja puika, kuru bijām sati-
kuši pie mājas durvīm ar pārējiem bēr-
niem. Tālāk uz ielas satikām arī Ludvika 
kundzi Silviju, ar to pašu puiku nākot 
mums pretim. Puika, kā vēlāk mūs iepa-
zīstināja, bija Krišjānis – viņu dēls, kurš 
esot viņai teicis, ka mēs neesot no čekas. 
Turpat uz ielas iepazināmies, un no abām 
pusēm radās uzticība mūsu starpā. Tā kā 
viņa minēja, ka viņu dzīvoklis no pretē-
jas ielas puses mājas tiek novērots, tad arī 
nolēmām, ka kontrabandu uzticēsim vi-
ņai, un tā tikām no tās vaļā ar pārliecību, 
ka tā ir pareizās rokās. Silvija ļoti aicināja 
mūs vēl atbraukt pie viņiem, lai tiktos ar 
Māri pašu. To arī apsolījām.

Pēc kāda laika devāmies otrā braucie-
nā, kā Silvijai bijām solījuši, satikt pašu 
Māri. Mājas priekšā kāds vīrietis kaut ko 
darīja pie automašīnas. Izrādījās, ka tas 
bija Māris. Pārmijot dažus vārdus, viņš 
aicināja mūs iekšā un ļoti laipni piedāvāja 
tēju vai kafiju. Tā kādu laiku trijatā tērzē-
jam, kad no aizmugurējās istabas mums 
piebiedrojās vēl viens cilvēks, un Māris 
viņu mums iepazīstināja – Juris Rubenis. 
Par viņu bijām jau dzirdējuši, ka viņš arī 
ir viens no šīs buntojošo mācītāju grupas 
un pašlaik tiek meklēts no varas iestā-
dēm, jo ar savu nepakļaušanos domāšanā 
par krievu/padomju sistēmu tiek uzskatīts 
garīgi slims cilvēks, kurš būtu jāievieto 

pareizā veselības iestādē, lai pārorientētu 
domāšanu. Tā mēs pirmo reizi tikāmies 
ar mācītāju Juri Rubeni. Tālākās saru-
nās, pēc mūsu pašu, neekspertu domām, 
mācītājs Rubenis izlikās pilnīgi normāls, 
gudrs cilvēks, kurš tikai gribēja izteikt 
savas domas un nepiekrita okupantiem.

Ar Māri mums izveidojās tuva drau-
dzība un uzticība vienam pret otru, vis-
maz man bija tāds iespaids. Šo dažu 
nedēļu laikā tikāmies vairākas reizes da-
žādās vietās un dažādās kompānijas. Labi 
atceros, viena tāda vieta bija gāzes balonu 
uzpildes/apmaiņas stacija pie spīkeriem 
netālu no Centrālā tirgus. Tā kā mēs bijām 
padomijai nelabvēlīgi tipi, kas var samai-
tāt godīgos padomju cilvēkus, mēs tikām 
arī pieskatīti, un šad un tad arī kāds mums 
sekoja. No tā mums bija jāuzmanās, tie-
koties ar Māri vai ar kādu citu no viņa 
domubiedriem. Atceros vienu dienu, kad 
viņš atbrauca mums pakaļ uz Imantu un 
domāja, ka kāda mašīna viņam sekojot. 
Paņēmis mūs, viņš sāka braukt, un šī ma-
šīna bija redzama tālāk aizmugurē. Māris 
nogriezās un iebrauca Zolitūdes mazdār-
ziņu mazajos celiņos, un tad iedomātās 
sekotājas vairs nebija. Izrādījās, ka tā ne-
bija viņam sekotāja, bet ļoti uzmanīgs un 
piesardzīgs viņš noteikti bija vienmēr.

Egons Eversons,
2015. gada martā

Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Piedzīvojumi un pārdzīvojumi! (3)
Atmiņas – 1987. gads
Otrais turpinājums. Sākums LL674, LL675.

No kreisās: Egons Eversons, māc. Juris Rubenis, māc. Māris Ludviks.
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nieks nevarēja pats ierasties un uzru-
nāja klātesošos virtuāli. Līdzīgi Valsts 
prezidents Egils Levits un Ārlietu Mi-
nistrijas speciālo uzdevumu vēstniece 
diasporas jautājumos Elita Gavele un 
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte no-
deva savus sveicienus virtuāli.

Valsts Svētku atzīmēšana iesākās 
ar karogu uzvilkšanu Tālavas dārzā. 

Adelaides pamatskolas bērni izpildīja 
karogu sardzes pienākumus svinīgi un 
precīzi. Ceremoniju vadīja pamatskolas 
pārzine Mārīte Rumpe un tradicionālo 
uzrunu šogad teica skolotāja Daila Mora 
(Mohr). Viņa mudināja visus bērnus lo-
lot un attīstīt savu iekšējo latviskuma 
sēkliņu, kura iedēstīta apmeklējot skolu.

Sekoja Svinīgais akts Latvijas karogu 
rindām izdekorētajā Tālavas lielajā zālē. 
Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde 
Ilze  Radziņa uzrunāja svētku viesus. 

Lūgto viesu starpā bija Lietuvas goda 
konsule Kristīne Jankus, ukraiņu bied-
rības priekšsēdis Franks Fursenko, kā 
arī Reinhards  Štrūve, pārstāvot Dien-
vidaustrālijas Multikultūrālo komisiju 
(Multicultural Affairs Commission).

LAAJ priekšsēde Skaidrīte Agulē-
viča pasniedza LAAJ un PBLA balvas 
sabiedriskiem darbiniekiem. Genovefa 
Janmeija, kura tikko nosvinēja savu 

Valsts svētki Adelaidē
Turpinājums no 3. lpp.
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Mārrutki
Lai dienai būtu sa-

vādība, nodomājām ie-
griezties pie Ņūmana 
(Newman’s) mārrutku 
laukiem. Tie ir vieni no 
lielākajiem Austrālijā, 

un ir kā viena no Dienvidaustrālijas 
ikonām. Mārrutku burkas var iegādā-
ties arī pārējās Austrālijas pavalstīs, 
īpaši speciālistu ēdienu veikalos.

1925. gadā Freds Ņūmans (New-
man) iesāka mārrutku produkciju Ade-
laides kalnu nomalē, bet 1947. gadā to 
pārdeva Mīkinu  (Meakin) ģimenei. 
Jaunajiem īpašniekiem bizness gāja 
tik labi, ka meklēja plašākus laukus, 
nokļūstot Langhorna Krīkā. Viņi ir 
paturējuši Freda oriģinālo recepti no 
Anglijas un sarkano pamata zīmogu.

Labi atceros, augot ielā ar daudz 
latviešiem, ka šī mārrutku burka bija 
atrodama katrā mājā. Bija citas šķir-
nes, bet šī bija tā, kas bija vistuvāk īstai 
mantai. Mūsu ģimene šo turpina lietot.

Ar laiku Mīkinu ģimene pievienoja 
jaunas preces, piem., biešu mārrutki, 
sinepes, ķiplokus un ingveru. Brošū-
ras liecina par mārrutku labumiem, jo 
tajos ir liels Vitamīnu C sastāvs un ir 

īpaši labs pret iesnām un deguna aiz-
sprostiem. Mūsu senči var pasmaidīt no 
aizsaules par šo, ko viņi jau sen zināja.

Pie mārrutku dārziem atrodas Rus-
tikāna vīnotava (Rusticana). Apbrīno-
jām jaunās ēkas, kas uzbūvētas pakal-
niņā no gofrēta dzelzs ar lielu verandu. 
No verandas varējām redzēt mārrutku 
laukus, kas bija brūni, jo nupat zeme 
bija uzarta gatavībā sēšanai.

Vīna garšošanas padomdevēja iz-
skaidroja, ka Mīkinu ģimene pievieno-
jās vīna ceļam, stādot pirmos vīnogu 
stādus 1990. gadā un pirmo ražu laida 

tautā 2003. gadā. Vīnotavas 
vārds nācis no otrās daļas 
mārrutku botāniskā vār-
da – Armoracia rusticana.

Vēroju skaisti darinātos 
koka galdus, kas greznoja 
verandu. Tie visi bija no sar-
kanajiem upes eikaliptiem 
(Red River gums), kas rak-
sturo šo rajonu. Kad ar acis 
aplaida skatu pār mārrutku 
laukiem, tad tie – eikalip-
ti – bija redzami mārrutku 
un vīnogulāju lauku malās. 
Interesanta kombinācija, iz-
mantot zemi gan mārrutku 

produkcijai, gan arī vīniem. Iepriekš to 
nebijām sastapuši.

Apkārtne pielāgojās arī spāņu vī-
nogu šķirnēm, un tā mājupvešanai ie-
gādājāmies spāņu ietekmētu Tempra-
nillo. Skuterītis pilns.

Turpinājām braucienu uz rajona 
vecāko un vispazīstamāko vīnotavu. 
Ceļi bija ar dažiem līkumiem, bet ap-
kārtne līdzena, un vienalga, uz kuru 
pusi skatījāmies, vīna lauki pēc vīna 
laukiem vizēja gar acīm.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Vizināmies pa vīnotavām (4)
Langhorna Krīkā (Langhorne Creek)
Trešais turpinājums. Sākums LL673, LL674, LL675.

Mārrutku lauki.
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„Rusticana“ vīnotava.
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„Rusticana“ vīni nu Ņūmana mārrutkas.
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simtgadi, saņēma LAAJ Atzinības 
rakstu par savu ilggadējo devumu lat-
viešu sabiedrībai mūzikas laukā; Daila 
Mohr – par darbu latviešu skolā. PBLA 
Atzinības rakstus saņēma diriģente un 
skolotāja Lilita Daenke un vispusīgā 
sabiedriskā darbiniece Mārīte Rumpe.

DV Austrālijas valdes Vanadžu va-
dītāja Astra Kronīte paziņoja konkursa 
DV75 Ceļojums ar Daugavas Vanagiem 
rezultātus, un DV Adelaides nodaļas Va-
nadžu vadītāja Ilze Mūsiņa izdalīja bal-
vas un ziedus visiem septiņiem latviešu 
pamatskolas konkursa dalībniekiem.

Pēc starpbrīža pamatskolas bērni 

uzstājās ar dziesmu un ar tautas deju. 
Prieks bija redzēt skolas saimi tik kuplā 
sastāvā – visi kā viens savos skolas for-
mas krekliņos. Sekoja kokļu ansamblis 
Ausma ar diviem muzikāliem sniegu-
miem. Ansamblī spēlē 8 koklētāji. Sta-
bules piedevu spēlēja Zanda Šulca.

Priekšnesumu virkni noslēdza 
Adelaides Latviešu jauktais koris ar 
divām dziesmām: J. Lūsēna Karogu 
dziesma un R. Tiguļa Lec, saulīte. 
Kaut gan koristi dziedāja caur mas-
kām, skanēja labi. Koris šogad atzīmē 
savu 70. pastāvēšanas gadu, lai gan pa-
redzētais jubilejas koncerts tika atcelts. 
Koris gatavo dziesmas uz lielajiem 
Dziesmu Svētkiem Latvijā 2023. gadā. 
Jācer, ka stāvoklis ar pandēmiju līdz 

tam būs kaut cik normalizējies, un 
braucēji varēs piedalīties bez maskām!

Noslēgumā visiem svētku vie-
siem piedāvāja cienastu – katram uz 
atsevišķa šķīvīša pīrāgu un kliņģera 
gabaliņu. Vēl arvien mūs ietekmē pan-
dēmijas ierobežojumi. Tā tika atzīmēts 
Valsts Svētku akts Adelaidē.

18. novembra rītā notika Latvijas 
karogu uzvilkšana Daugavas Vanagu 
namā un divās priekšpilsētu iestādēs. 
21. novembra rītā Adelaides latviešu 
ev. lut. draudzes baznīcā notiks Valsts 
Svētku dievkalpojums.

Dievs, Svētī Latviju!
Astra Kronīte

Laikrakstam „Latvietis“
2021. gada 16. novembrī

Valsts svētki Adelaidē
Turpinājums no 12. lpp.
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✝
Mūžībā aizgājusi

KITIJA ŠVARCS dzim. JANSONS
Dzimusi 1936. gada 2. augustā Bauskā, Latvijā.

Mirusi 2021. gada 12. novembrī Melburnā, Austrālijā.

Izvadīta 2021. gada 23. novembrī Melburnā, Austrālijā.

Vieglas smiltis!

Ar bērniem, mazbērniem
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
(E. Vēveris)

Dziļās sērās un ar mīlestību piemin
dēls Viktors ar sievu Ilzi; 

dēls Edvīns ar sievu Daci;
mazbērni Tālis, Antra, Karl un Ēriks;

brālis Edvīns ar ģimeni;
radi un draugi Latvijā un Austrālijā.

Uldis Ģērmanis apraksta, kas notika, kad Brāļu drau-
dzes pienesa latviešiem īstu kristietību, un latvieši sāka to 
pieņemt un saprast. „Īstenībā pirmo reizi latvieši ar sajūs-
mu piedalās dievkalpojumā. Pirmo reizi viņi tur sajūt prie-
ku, apmierinājumu un cerību. Viens otru dēvē par brāļiem 
un māsām, cenšas būt izpalīdzīgi un draudzīgi. Pat veci 
cilvēki ar lielu centību mācās pazīt burtus, lai varētu lasīt 
dziesmu grāmatu un svētos rakstus. Liels skaits jauniešu 
iet mācīties uz Valmieru. Tur atvērta skola, kas sagatavo 
latviešu skolotājus. Ļaudis sāk justies pašapzinīgāki un 
drošāki. Latvieši paši tagad vadīja dievkalpojumus, ap-
sprieda draudzes vajadzības, cēla ēkas. Viņi atkal sāka rī-
koties patstāvīgi.“ Šī patstāvība bija baznīcas starpniecības 
auglis. Latvieši tanī laikā to apzina vairāk kā jebkad.

Ne pa velti mūsu valsts himnas pirmais vārds ir Dievs! 
Tā ir lūgšana tam, kas izredzēja šai tautai dzīvot un augt 
pie Baltijas jūras. Svētī Latviju! Bez Dieva svētības mēs 
nekur tālu netiksim. Mēs varbūt pat zaudēsim brīvību, kas 
mums ir.

Dievs mūsu sentēviem bija pirmā vietā. Tā nebija pasa-
ka, tā bija dzīva īstenība.

Lai Dievs palīdz mums to neaizmirst un atkal piedzī-
vot. Dzīva ticība ir atkarīga tam, ko Dievs priekš mums ir 
darījis, sūtīdams Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai Viņš mirtu 

par mūsu grēkiem. Tas ir vienīgais drošais pamats mūsu 
nākotnei. Dzīva ticība mācās būt patstāvīgai savā attiecībā 
ar Dievu. Tā aug un nobriest. Tā māca atbildību lasīt un 
pārdomāt Dieva vārdus, kas paliek mūžīgā patiesība.

Tā ir arī gatava ciest dēļ taisnības un patiesības, tāpat 
kā Jēzus cieta dēļ mums.

Un dzīva ticība māca mums novērtēt starpniecību, cits 
citu, un jo vairāk, paliekot vecākiem. Dievs, svētī Latviju 
un latviešus staigāt uz trim kājām!
Sentēvu dzīvā ticība, Cietumos, sārtos vajāta, Slaveno vār-

du nesdama,
Sirdis mums priekā pacilā: Paliksim mūža gājumā Sentēvu 

svētā ticībā!

Sentēvu brīvā ticība Cietumu važās nedzisa. Ticību turot, 
nebija žēl 

Dzīvību ziedot viņas dēļ: Paliksim mūža gājumā Sentēvu 
svētā ticībā!

Sentēvu svētā ticība Zudušo mīlēt mudina. Darbos un vār-
dos, tikumā

Rādīsim tevi, mūžīgā! Paliksim dzīvē, miršanā Sentēvu svē-
tā ticībā!

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

* „7 ļoti efektīvu cilvēku ieradumi“.

Uz trim kājām
Turpinājums no 10. lpp.

mākslinieki, gan citu profesiju pārstāv-
ji, to skaitā par Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieci iecelta arī mana radiniece 
Latvijas Universitātes Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūta pētniece un 
Latviešu folkloras krātuves fondu gla-
bātāja Dr. philol. h. c. Mārīte Vīksna, 
par kuru arī jau esmu stāstījusi vienā 
no iepriekšējām vēstulēm. Viņa folklo-
rai veltījusi vairāk nekā pusgadsimtu 
savas dzīves, tātad arī tumšajā okupā-

cijas laikā. No sirds apsveicu, jo zinu, 
ka viņa to tiešām pelnījusi.

Svētku vakarā skatījāmies un klau-
sījāmies lielo šai dienai veltīto koncer-
tu no Liepājas Lielā dzintara. Sanā-
cis tiešām ļoti skaists un emocionāls. 
Programmu veidojis mūsu izcilais 
diriģents Māris  Sirmais, piedalījās 
pasaulslavenā ērģelniece Iveta Apkal-
ne, pārsteigums bija sitaminstrumentu 
virtuozs Rihards Fedotovs, kuru vēl 
nekad nebiju dzirdējusi, skanēja koris 
Latvija ar savu nepārspējamo balsi, 
Liepājas simfoniskais orķestris spēlēja 

Raimonda  Tigula,  Imanta  Kalniņa 
un vēl citu latviešu komponistu dar-
bus. Līdz asarām brīnišķīgi!

Valsts svētkus esmu sagaidījusi 
labā, gaišā noskaņā. Un kā jūs? Kaut 
nu tas kovids atkāptos! Mums ir tik 
daudz visādu ideju, ieceru, gribas kur 
aizbraukt, kaut ko tālāk par savu ap-
kārtni redzēt un piedzīvot vēl ko nebi-
jušu. Lai mums visiem izdodas!

Sirsnīgi,–
jūsu Biruta

Ikšķilē 2021. gada 19. novembrī
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 11. lpp.
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nas iespējas, piedaloties sarīkojumos un 
motivēt tos ar turpmākām mācībām.

Pēc 1991. gada fokuss mainījās un 
ievirzījās globālā saistība, kur uzsvars 
bija un ir sadarbība ar Latviju. Projekti ir 
daudz un dažādi, un liela daļa uzsver nā-
košo paaudzi un tās valodas un kultūras 
uzturēšanu. Īpaši pieminēja Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolu Dzintaros, kas 
ir unikāla ar savu attālumu no Latvijas.

Priekšsēde Skaidrīte tad uzrunāja 
un izskaidroja LAAJ nākotnes plānus. 
Tie ieskaita – sadarboties ar PBLA Iz-
glītības un zinātnes nozarēm, veidojot 
skolotājiem iespējas papildināties, turpi-
nāt strādāt ar jauniešiem, lai mums būtu 
nākamie sabiedrības vadītāji, lai jaunā 
paaudze varētu tālāk nest valodu un kul-
tūru. Veidot ciešāku sadarbību ar Ārlie-
tu ministriju un laikus uzsākt informa-
tīvo darbu, kas palīdzētu Latvijai iegūt 
nepieciešamas balsis, lai tā tiktu ievēlēta 
par NATO Drošības padomes nepatstā-
vīgo dalībvalsti 2025. gadā. Pēdīgi ap-
skatīt, kā labāk pārvietoties un dzīvot 
Latvijā bez birokrātiskiem mezgliem.

Pēc tam lūdza visiem piecelties kā-
jās, un zālē skanīgi nodziedāja J. Alu-
nāna Nevis slinkojot un pūstot.

Pēcpusdiena turpinājās ar muzikālu 
priekšnesumu, ko izpildīja čellists Jā-
nis Laurs. Ievadā Jānis pateicās LAAJ 
par muzikālo atbalstu un iespējām. Ar 
lielu izjūtu zālē izskanēja Jāņa Mediņa 
Ārija, kur klavieru pavadījumu veica 
Šons Hūī (Shawn Hui). Jānis bez pava-
dījumu nospēlēja t. dz. Dive dūjiņas un 
nobeidza sniegumu ar Jāzepa Mediņa 
Mazā serenāde ar klavieru pavadījumu.

Pie attālinātiem apmeklētājiem bija 
arī Latvijas Republikas vēstnieks Austrā-
lijas Savienībā Marģers Krams (Kan-

bera). Viņš sirsnīgi 
apsveica LAAJ un 
izteica pateicību par 
centību, tradīciju 
un kultūras uzturē-
šanu un īpaši trim-
das tautiešiem par 
tautas saglabāšanu. 
Viņš arī nolasīja 
vēstuli no ārlietu 
ministra Edgara 
Rinkēviča, sveicot 
visus Latvijas Re-
publikas 103. prok-
lamēšanas dienā un 
LAAJ 70. jubilejā.

Attālināti se-
koja bijušie LAAJ priekšsēži Kristīne 
Saulīte (Rīga), kas nodeva PBLA svei-
cienus un uzsvēra brīvprātīgo darbu, 
Dace Dārziņa (Melburna), kas uzsvē-
ra izglītību un Jānis Grauds (Sidne-
ja), kas uzsvēra kopīgo darbību.

Anima – Saulkrastu jauktais koris 
ar diriģentes Lauras Leontjevas svei-
cieniem un ievadu attālināti atskaņoja 
2 dziesmas no šī gada novembra izdotā 
jaundarba – orģinālcikla Krastā Saviļ-
nots. Laura mums ir pazīstama ne tik 
kā bijusī Latvian Voices dalībniece, 
bet kā AL56. KD Melburnā diriģente 
un Annas Ziedares Vasaras Vidussko-
las diriģente Adelaidē. Komponists 
Kristaps  Krievkalns  ar dzejnieku 
Kārli Kazāku ir izveidojuši ļoti inte-
resantu, laikmetīgu, skanīgu un pie-
vilcīgu darbu, kas filmēts nakts laikā, 
jūras smiltīs ar interesantiem tērpiem. 
Nakts zvaigzne un Cerība ar skaistām 
skaņām un izpildījumu plūda jubilejas 
svinībās ar īpašu radošu kuplinājumu.

Sekoja jautājumu laiks ar vēst-
nieku. Jautājumi bija par ceļošanu uz 
Latviju Covida laikā, par tirdzniecību, 
politiskās sadarbības stiprināšanu un 

pases atjaunošanu. Izteica vēstniekam 
arī aicinājumu janvārī apmeklēt An-
nas Ziedares Vasaras Vidusskolu.

Pēcpusdienas svinības turpinājās 
ar glāzīti dzidrā un skaisti pasniegtām 
uzkodām.

Priecē, ka LAAJ komitejā ir gados 
jauni locekļi, kam ir kopīga nākotnes 
vīzija, spēks un radošas domas, kā to 
izpildīt. Tie arī nebaidās no izaicinā-
jumiem un prot plašākai sabiedrībai 
prasīt padomu. Paldies priekšsēdei 
Skaidrītei  Aguļēvičai un locekļiem 
Reinim  Dancim,  Mairitai  Antonai, 
Ilgai  Vēverei,  Ivetai  Leitasei,  Ilzei 
Lībekai un Mārītei Rumpei!

Kopš 1951. gada LAAJ darbībā ir 
bijuši grozījumi un maiņas. 70 gadu 
posmā stiprie pamati ne tik turas, bet 
tie pielāgojās laika maiņām, ir progre-
sīvi un šodienas pasaulei atbilstoši.

LAAJ devīze Uzcelt jauno, neno-
jaucot veco! izskanēja pēcpusdienas 
garumā un parādīja mums, ka LAAJ 
virza savu darbu pareizā virzienā.

Par to – paceļu glāzi!
Marija Perejma

Laikrakstam „Latvietis“

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.
1971. latviešu politiķe, LR labklājī-
bas ministre (2011.g. 25.okt. – 2014.g. 
22.janv.), LR veselības ministre (2019.g. 
23.janv. – 2021.g. 7.janv.) Ilze Viņķele.

28. novembris
Rita, Vita, Olita
1561. parakstīta Viļņas ūnija par Livo-
nijas ordeņa padošanās noteikumiem 
pēc Livonijas kara.
1961. Latvijas politiķis, LR ministru 
prezidents (2016.g. 11.febr. – 2019.g. 
23.janv.), LR reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrs (2004.g. 

2.dec. – 2006.g. 7.nov.) Māris Kučins-
kis.

29. novembris
Ignats, Virgīnija
1906. aktrise, dzied. Anna Ludiņa.
1931. rakstnieks, publicists Arnolds 
Auziņš.
1941. Somija atjauno agrākās robežas 
ar PSRS, atgūst Ziemeļu kara zaudē-
jumus.

30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1856. komponists Jurjānu Andrejs.
1876. tēlnieks Teodors Zaļkalns (līdz 
1930. g. Teodors Grīnbergs).
1881. pirmais Latvijas Valsts kancele-
jas direktors (1918.g. 20.nov. – 1939.g. 
14.aug.) Dāvids Rudzītis.
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.

1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ivars Birze.
1941. Otrais pasaules karš: sākās Rī-
gas geto iznīcināšanas akcija. Divās 
dienās slepkavoti ap 25 000 Latvijas 
un 1000 no Vācijas atvesto ebreju.
1976. ērģelniece Iveta Apkalna.

1. decembris
Arnolds, Emanuels
1931. aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs Jūlijs Babrišs.

2. decembris
Meta, Sniedze
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1941. latviešu fiziķis, LZA prezidents 
(2004-2012) Juris Ekmanis.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.
1986. latviešu dziedātāja Ella (Elīna 
Fūrmane).  ■

Labasdienas LAAJ!
Turpinājums no 2. lpp.

LAAJ priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča (no labās) ar Adrianu 
Kristopolosi (Adriana Christopoulos) un Andriusu Patupasu.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 23. novembrī.
€1 = 1,55810 AUD
€1 = 0,84185 GBP

€1 = 1,62410 NZD
€1 = 1,12590 USD

Tiešsaistē
Ceturtdien,  25.  nov., plkst. 14.00 
PBLA tiešsaistes saruna ar rakst-
nieku Andri Akmentiņu par romānu 
Meklējot Ezeriņu. Sarunā piedalīties 
varēs PBLA Facebook lapā, portālā 
LSM.lv, kā arī platformā Zoom.
Ceturtdien,  9.  dec., plkst. 14.00 
PBLA tiešsaistes saruna ar rakstnie-
ci Laimu Kotu par romānu Cilvēks 
ar zilo putnu. Sarunā piedalīties va-
rēs PBLA Facebook lapā, portālā 
LSM.lv, kā arī platformā Zoom.

Adelaidē
Ceturtdien,  25.  nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Piektdien,  26.  nov., plkst.18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas dārzā. Dalības 
maksa $10 ieskaita bbq vakariņas – 
kranski desa  ar piedevām un salda-
is (divas desas $12). Dalībnieku skaits 
ierobežots, tā tad pieteikšanās un sa-
maksa obligāta līdz 18. nov., zvanot 
vai nosūtot īsziņu Rudītei 0411068486.
Sestdien, 27. nov., plkst. 11.00, ALB 
namā Valda Burleigh demonstrēs gar-
šīgo citronkūku, kas ir bez glutēna. 
Dalības maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10. Pieteikties līdz 25. nov.
Svētdien,  28.  nov., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē notiks novusa treniņi. 
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jau-
nus spēlētājus.
Svētdien, 28. nov., plkst. 11.00 Lietuvie-
šu namā Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš.
Otrdien,  30. nov., plkst. 10.00, ALB 
namā apgūsim praktiskas iemaņas pir-
mās palīdzības sniegšanā. Pieteikša-
nās obligāta līdz 25. nov., jo pēc tam 
pasniegsim siltas pusdienas.
Sestdien, 11. decembrī, DV namā DV 
eglīte.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 5. decembrī, plkst.11.00 Otrā 
Adventa svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu. Pēc dievkalpojuma baznīcas 
zālē laipni aicinām visus kopā ar mums 
pavadīt jauku pēcpusdienu, gatavojoties 
Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem. 
Visi laipni aicināti un mīļi gaidīti.

Brisbanē
Svētdien,  5.  dec., no plkst. 13.00 – 
16.00, Latviešu namā kafejnīca un 
Ziemassvētku gardumu pasūtīšana. 
Ieeja brīva. Pieteikšanās un pasūtījumi 
obligāti līdz 22. novembrim.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Svētdien,  28.  nov., plkst. 14.00 Poļu 

klubā Turner Kanberas Latviešu bied-
rība aicina Kanberas latviešus un 
viņu ģimenes uz Latvijas neatkarības 
proklamēšanas gadadienas – 18. no-
vembra svinībām. Ar uzrunu uzstāsies 
Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers 
Krams. Būs sagādāts runas tulkojums 
angliski. Programmā paredzēta arī ne-
formālā daļa ar svētku kliņģeri un ak-
tivitātēm bērniem.
Svētdien,  5.  dec., plkst. 15.00 Dow-
ner Community Hall, Frencham Place, 
Downer (zāle ir austrumos, ziemeļu 
ēkā) – Kanberas Latviešu biedrības 
pilnsapulce. Ieeja par ziedojumiem. 
Visi laipni lūgti. Groziņi vēlami.

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

Melburnā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Piektdien, 26. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien,  28.  nov., plkst. 16.00 Aus-
trālijas Latviešu teātra Viktorīnas va-
kars Latviešu namā.
Sestdien,  4.  dec., Daugavas sko-
las 8.klases izlaiduma akts Latviešu 
namā.
Sestdien, 4. dec., Vanadžu pusdienas 
ATCELTAS.
Sestdien,  11.  dec., Daugavas skolas 
eglīte Latviešu namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Reformācijas dienas dievkalpojums:
https://www.youtube.com/
watch?v=FjVV4YGz_vg
Svētdien,  28.  nov., Kapusvētki Fok-
nera kapsētā. Selebrante Iveta Laine. 
Svētbrīži kapos:

10.00 Grosbacha kapos;
11.30 Buģa kapos.

Svētdien,  5.  dec., plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv.Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. R. Sokolovskis.
Svētdien,  5.  dec., plkst. 13.00 drau-
dzes pilnsapulce baznīcas zālē.

Pertā
Svētdien, 12. dec., plkst.13.00 Dauga-
vas Vanagu klubā DV biedru Eglītes 
pēcpusdiena.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  28.  nov., plkst.10.30 Per-
tas Daugavas Vanagu kluba telpās 
1.Adventes dievkalpojums; viesu mā-
cītājs Aldis Elberts.

Sidnejā
Piektdien,  3.  dec., plkst. 11.00 
DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā 
pilnsapulce DV namā.
Piektdien, 3. dec., plkst. 13.00 novuss 
spēles DV namā.

Sestdien, 4. dec., plkst. 12.00 Ziemas-
svētku pusdienas un eglīte DV namā.
Otrdien,  7.  dec., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien,  10.  dec., plkst. 11.00 
Senioru eglīte Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 28. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. dec., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien,  12. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām re-
gulām. Lūgums sazināties ar mācītāju 
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

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

Zviedrijā
Sestdien, 20. nov., plkst. 17.00 Zvied-
rijas Latviešu Apvienības Stokholmas 
nodaļa aicina visus uz Latvijas valsts 
svētku sarīkojumu Stokholmā Alviks 
Medborgarhus, Brommasalen, Gus-
tavslundsvägen 168A, Bromma. Sarī-
kojumā paredzēta svinīgā daļa, kon-
certs un neformālā daļa. Sarīkojuma 
programma tiks izsludināta vēlāk. Ai-
cinām iemaksāt par pasākumu laicīgi!
https://forms.gle/2hZzCkgJpkup2M636

Latvijā
Kultūras  pasākumi  atkal  atļauti  ar 
dažādiem ierobežojumiem.
Svētdien, 28. nov., plkst. 15.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē par godu 
komponista Paula Dambja 85. jubilejai 
kamermūzikas koncerts Pauls Dambis 
un viņa kompozīcijas skola, kura pir-
majā daļā skanēs meistara mācekļu – 
L.Amoliņa, S.Mences, I.Breģes mū-
zika, bet otrajā daļā – Paula Dambja 
skaņdarbi. Koncertā dalību ņems Sin-
fonieta Rīga stīgu kvartets, dziedātāja 
Ieva Parša un pianists Aldis Liepiņš. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


