
Šovasar, braucot au-
tomašīnā no laukiem, 
sabiedriskā radio raidī-
jumā klausījos sarunu ar 
brazīlieti, kura jau vairā-
kus gadus dzīvo Latvijā 
un runā gandrīz nevai-
nojamā latviešu valodā. 

Līdz ar raidījuma vadītāju, es arī ļāvos 
iekšējam sajūsmas vilnim – redz, viens 
ārzemnieks ir iemācījies mūsu valodu. 
Nu, gluži vai kaut kas brīnumains.

Taču, tā kā ceļš bija garāks par rai-
dījumu, domas manā galvā turpināja 
rosīties, un es nonācu pie jautājuma 
pašai sev. Kāpēc es par to tik ļoti prie-
cājos, un kāpēc vispār latvieši paras-
ti par šādiem itāļiem, meksikāņiem, 
vāciešiem un citu skaita ziņā lielāku 
tautu pārstāvjiem, kuri, apmezdamies 
uz dzīvi Latvijā, apguvuši latviešu va-
lodu, tik ļoti sajūsminās?

Kad man ir nācies dzīves gaitās il-
gāku laiku pabūt citās valstīs – Krievijā, 
ASV, Dānijā, Zviedrijā, es neteiktu, ka 
šajās valstīs par ārzemnieku vietējās va-
lodas zināšanām vai apgūšanu būtu tik 
liela sajūsma. Ja tu esi apguvis vai apgūs-
ti mītnes valsts valodu, protams, tas tiek 
pamanīts un novērtēts. Taču atšķirība ir 
tajā, ka tas tiek uztverts kā pašsaprotama 
lieta nevis īpašs brīnums, ja vēlies šeit 
dzīvot un būt daļa no sabiedrības.

Valodas trauma
Atbilde, pie kuras nonācu, jautājot 

sev par latviešu atšķirīgo attieksmi, ir 
mūsu vēsturiskajā valodas traumā. Ar 
valodas traumu es domāju to, ka faktis-
ki jau gadsimtiem ilgi, ja neskaita dažas 
brīvvalsts desmitgades, mēs tiekam pa-
zemoti tieši mūsu valodas dēļ. Proti, vēl 
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Lāčplēša diena
11. novembris

Lāčplēša dienu atzīmē par godu ne-
atkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai 
pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā 
saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 
11. novembrī. Lāčplēša dienā tiek go-
dināti Latvijas brīvības cīnītāji. No 
1918. gada 18. novembra, – Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas, līdz 
1919. gada 11. novembrim, – Rīgas atbrī-

vošanai no iekarotāju karaspēka, bija sa-
režģīts laiks Latvijas vēsturē. 1918. gadā 
tika pasludināta Latvijas neatkarība, bet 
valstī vēl aizvien atradās vācu un krie-
vu karaspēks, un tikai 1919. gadā, kad 
Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotāji 
tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs, ka 
valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu 
neatkarību. Lāčplēša dienā, 1919. gada 

11. novembrī, tika dibināts Latvijas 
valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara or-
denis ar devīzi – Par Latviju. Lāčplēša 
kara ordeni piešķīra Latvijas armijas 
karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku 
pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, 
kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās 
vai sniedza ieguldījumu un sekmēja 
Latvijas valsts nodibināšanu.  ■
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No  9.  līdz  23.  no-
vembrim torontieši at-
kal varēs dzīvot līdzi ei-
ropiešu piedzīvojumiem, 
drāmām un kaislībām, 
vismaz uz ekrāna, jo 
klāt ir atkal Eiropas Sa-

vienības filmu festivāla laiks.
Festivālā piedalās 28 filmas. Tā kā 

šogad Eiropas Savienības Padomē pre-
zidē Igaunija un Malta, tad arī šīm val-
stīm ir gods atklāt festivālu. 9. novem-
brī pēc atklāšanas pieņemšanas tika 
izrādīta Maltas filma Gozo. Savukārt 
Igaunija noslēgs festivālu 23. novem-
brī ar komēdiju The Dissidents par trīs 
igauņu puišiem, kas no Padomju Sa-
vienības okupētās Igaunijas aizbēg uz 
Zviedriju, kur sākumā jūtas kā varoņi, 
bet beigās saprot, ka, lai izdzīvotu, vi-
ņiem jāmeklē darbs.

Mūsu kaimiņi lietuvieši atveduši 

uz festivālu filmu Emilia, aizskarot 
padomju okupācijas tēmu un parādot 
lietuviešu cīņu par brīvību.

Pateicoties Latvijas vēstniecības 
Kanādā tehniskajām rūpēm un nozī-
mīgajam finansiālajam atbalstam, arī 
Latvija piedalās festivālā, un šogad ar 
Renāra Vimbas drāmu Es esmu šeit 
(Mellow Mud), kas ir stāsts par divu 
jauniešu – brāļa un māsas dzīvi laukos 
pēc tēva nāves, mātei bērnus pametot 
vecmāmiņas gādībā. Kad nomirst arī 
vecmāmiņa, jaunieši ir grūtas izvēles 
priekšā – ziņot par vecmāmiņas nāvi 
un līdz ar to nonākt bērnu namā vai 
noslēpt šo faktu un izlikties, ka nekas 
nav noticis.

Filmas izrādi atbalsta LNAK Iz-
glītības un kultūras fonds, un ar filmu 
pirms izrādes skatītājus iepazīstinās 
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Mirušo piemiņas diena – kapu svētki
„Kas man tic, tas dzīvos, kaut miris“

Amerikāņi, kuriem 
visu vajag lielāku, grez-
nāku, bezgaumīgāku un 
krāsaināku, to sauc par 
Halloween (no All Hal-
lows eve – Visu Svēto 
priekšvakars), un 31. ok-
tobrī pat bērni, ģindeņu 

maskās saģērbušies, staigā apkārt, 
saldumus ubagodami, nemaz neapzi-
nādamies, kā tas viss iesākās un ko 
īsti nozīmē. Šī paraša beidzamos 5-10 
gados strauji pārnāk uz Austrāliju, un 
vietējie to pieņem ar lielu sajūsmu.

Toties latvieši un dažas citas Ei-
ropas tautas pieturas pie savu mirušo 
svinīgas pieminēšanas un tajā dienā iet 
baznīcā un uz kapiem ar aizlūgumiem. 
Tā arī Adelaides latvieši, ievērojot ga-
dus ilgo tradīciju, 5. novembrī pulcē-
jās Centennial kapu lielajā kapličā uz 
Mirušo piemiņas dienas dievkalpoju-
mu. Sanākusi bija diezgan liela saime.

Adelaidē varam lepoties ar diviem 
garīdzniekiem un uzticīgu ērģelnieci. 
Arī šoreiz visi bija uz strīpas. Korāļi 
bija izmeklēti pazīstami un iemīļoti; 
tā, ka dziedot ar prieku varēja izvingri-
nāt plaušas: To mīlestības spēku sveicu, 
Tuvāk pie Dieva kļūt, Kādā nu mierā 
un Ved mani, Dievs uz iemīļoto Finlan-
dia meldiņu. Parastajām liturģijām un 
lūgšanām pa vidu klausījāmies gadīju-
mam piemērotus lasījumus no Svēta-
jiem rakstiem, un DV Vīru koris, ievē-
rojot vēl vienu mirušo Piemiņas dienas 
tradīciju, nodziedāja divas dziesmas – 
Dievam slava un Valles Lūgšana, diri-
ģentes Ineses Laines vadībā.

Vairāki baznīcēni, izmantoja ga-
dījumu, apmeklēja savus zemes klēpī 

guldītos radus un draugus, noliekot 
ziedus un pakavējoties atmiņās. Kaut 
ar dzestru vēju, diena bija saulaina un 
skaista.

Pieminēja gan sen aizgājušos, gan 
arī šogad mirušos draudzes locekļus. 
Pēc dievvārdiem turpat blakus telpās, 
pirms doties mājās, bija iespēja iebau-
dīt kafiju un cepumus.

Gunta R. 
Laikrakstam „Latvietis“

DV Vīru koris diriģentes Ineses Laines vadībā.
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Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Centennial kapu lielajā kapličā.
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Eiropas filmas Kanādā
Festivālā piedalās Latvijas filma „Es esmu šeit“ („Mellow Mud“)
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Valsts svētku runātājs Pertā
Valdis Zatlers sācis Austrālijas vizīti

Tas viss iesākās ar to, kad LAAJ 
mums paziņoja, ka šī gada Valsts svēt-
ku runātājs Austrālijas latviešu Cen-
tros būs kādreizējais Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. Nākošā ziņa 
bija par Zatlera kunga Svētku runas 
maršrutu, kam bija paredzēts sākties 
tieši ar Pertu, kā pirmo runas vietu.

Mēs Pertā jau sen esam nolēmuši, 
ka Latvijas proklamēšanas dienas atce-
ri mēs vienmēr svinam tieši 18. novem-
brī, neatkarīgi no tā, kurā nedēļas die-
nā tas iekrīt. Ar to tad esam pieraduši 
pie tā, ka Austrālijas latviešu Centros 
aicinātais viesu runātājs nekad tieši 
18. novembrī Pertā nevar būt, bet vien-
mēr pirms vai pēc šīs svarīgā datuma.

Tā nu Latvijas goda konsuls Rietu-
maustrālijā un LAAJ vicepriekšsēdis 
Pertā 2. novembra rītā tikās Pertas starp-
tautiskajā lidostā sagaidīt augsto viesi. 
Kaut arī lidmašīna, kuru sagaidījām, bija 
ielidojusi tikai ar mazu nokavēšanos, mēs 
abi nu stāvējām un gaidījām, un gaidījām, 
un gaidījām un tad vēl gaidījām. Kad 
pēc gandrīz divām stundām tikai retais 
pasažieris vairs nāca ārā goda konsuls 
sanervozējās un griezās pie Austrālijas 
Robežapsardzes ļaudīm pēc sīkākas in-
formācijas. Tieši kad viņš bija aizgājis, 
Zatlera kungs ar kundzi parādījās, un 
goda konsula bažas izrādījās nevietā. 
Vienalga kā bija, bija, un nu viss bija labi. 
Sasveicinājāmies, atradām Jāņa Vucēna 
automašīnu, kurā tika salikta visa bagāža, 
un tad abi – Zatlera kungs ar kundzi nu 
pārgāja pilnīgi LAAJ Pertas vicepr. rīcībā 
ar uzdevumu gādāt par viesu labklājību 
un lai viesi tiktu iepazīstināti ar Pertu un 
tās apkārtni un Latviešu Centru. To visu 
bija jāpaspēj līdz 4. novembra pusdienas 
laikam, kad bija paredzēta Svētku runa 
Pertas Latviešu Centra DV kluba telpās.

Lai nebūtu nekur jāsteidzas, LAAJ 
vicepr. abus viesus arī laikus nogādāja 
Latviešu Centrā un nodeva goda konsula 
ziņā, lai viņus iepazīstinātu ar Pertas lat-
viešiem. Mēs sakumā stāvējām pagalmā 
zem mūsu Centra ozola, jo laiks šodien 
bija tiešām padevies tieši kā mūsu viesiem 
būtu bijis pasūtīts: silta saulīte spīdēja, ne 
mākonīša debesīs, un pat lēna vēsmiņa 
šad tad sakustināja mūsu ozola zarus.

Cilvēki sāka rasties. Visi ar ziņkāri, 

jo šis cilvēks bija 
tikai pazīstams no 
aprakstiem presē un 
vislabāk zināms kā 
tas, kurš ierosināja 
atlaist nedarbojošos 
Saeimu. Cilvēks 
ar mugurkaulu. Es 
viņu biju saticis tikai 
tad, kad tiku viņam 
stādīts priekšā Rī-
gas pilī, Prezidenta 
konsulu pieņemša-
nā, bet tagad atradu 
vienkāršu cilvēku, 

ar kuru bija viegli sarunāties un ar pla-
šu sarunu loku. Drīz jau arī gājām iekšā 
kluba telpās, kur varēju iepazīstināt ar 
Latviešu biedrības priekšsēdi, DV valdes 
priekšsēdi, vanadžu vadītāju un vispār 
Pertas latviešus. Beidzot bija pienācis tas 
brīdis, priekš kā Zatlera kungs bija vispār 
braucis.

LAAJ vicepriekšsēdis Pertā sveica 
Zatlera kungu un mūs iepazīstināja ar 
viņu īsā pārskatu, pēc tam mūsu viesis 
mums deva vislabāko svētku runu, kādu 
mēs vēl līdz šim bijām dzirdējuši. Ru-
nājot brīvi, bez piezīmēm, viņš runāja 
vienkāršā, visiem saprotamā valodā gan 
par pašreizējo, gan notecējušo politiku, 
gan par saviem piedzīvojumiem Čer-
nobiļas atomenerģijas stacijas nelaimes 
sekām, gan par labiem un ne tik labiem 
lēmumiem Latvijas politikā. Viņš teica, 
ka ir no svara, tagad runājot par Latviju, 
teikt nevis, ka Latvija ir maza, bet gan, 
ka tā nav liela valsts, jo tas dod pareizāku 
uzskatu par mūsu valsti un tautu. Mums 
nav liela zemes platība, bet mums ir lieta 
tauta, jo tā ir pa visu pasauli; latvieši ir 
katrā pasaules stūrītī, un visi dara labus 
un daudz zīmīgus darbu. Ja vien apska-
tam mūsu sasniegumus sportā. Ir ļoti no 
svara, ka Latvijas robeža ar Krieviju nu 
beidzot ir nosprausta, jo tā ir arī ES ro-
beža. Ir no svara, ka mūsu zemē vienmēr 
uzturas citu ES un NATO zemju kara-
spēki, jo ar to Latvija ir Eiropa, nevis 
tikai kāda valsts Eiropas savienībā.

Latvijai nedraud iznīcība, jo kaut 
vai liekas, ka latvieši par savu valsti 
nedomā, bet kad viņai piedraud, tad tā 
ir nepārvarama. Pierādījums tam bija 
tautas nobalsošana par latviešu valodu, 
kad vēl nekad tāds procents pilsoņu ne-
bija parādījis tādu vienotu balsojumu.

Tik vispusīgu un izsmeļošu runu 
mēs vēl nebijām dzirdējuši. Paldies, 
Zatlera kungs, par Jūsu braucienu, par 
mūsu apciemošanu un Jūsu iedvesmo-
šanu Latvijas labākai nākotnei.

Novēlam Jums un Jūsu kundzei lai-
mīgu ceļu, apceļojot šo mūsu pieņemto 
māju zemi – Austrālijas kontinentu. 
Lai piepildās Jūsu un mūsu cerības la-
bākai, ziedošai un mūžīgai Latvijai.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lāčplēša dienā atzī-

mējam Rīgas atbrīvošanu 
no Bermonta spēkiem, 
kuri bija iekarojuši Pār-
daugavu un draudēja ie-
ņemt visu Rīgu. Bet kas 
tad bija Bermonts ar savu 
Bermontiādi?

Pirmā Pasaules karā Vācija bija uzva-
rējusi Austrumu frontē, un ar 1918. gada 
3. marta noslēgto Brestļitovskas miera 
līgumu nostiprināja savu austrumu ro-
bežu. Kas attiecas uz lielāko daļu no šo-
dienas Baltijas valstu teritoriju, līgumā 
rakstīts, „Krievija atsakās no jebkādas 
iejaukšanās šo teritoriju iekšējās lietās.“

Kā parasti, vāciešu labvēlība, at-
brīvojot mūs no krieviem, neparedzēja 
Latvijas neatkarību. Tūliņ pēc Brest-
ļitovskas miera līguma noslēgšanas 
tika atjaunota Kurzemes un Zemgales 
hercogiste, bet 1918. gada 22. septem-
brī Vācijas ķeizars atzina Apvienotās 
Baltijas hercogistes (Vereinigtes Bal-
tisches Herzogtum) suverenitāti.

Pasaules karš beidzās 1918. gada 
11. novembrī ar Vācijas kapitulāciju, 
un nedēļu vēlāk tika proklamēta Lat-
vijas Republika, kuru Vācija atzina jau 
25. novembrī.

Tomēr Krievijas pilsoņu kara un 
Latvijas Brīvības cīņu jukās Vācija ce-
rēja atjaunot un saglabāt savu varu Bal-
tijas zemēs. Šajā plašā teritorijā vēl bija 
palikuši ievērojami vācu spēki, kuri, 
kopā ar latviešiem atsita boļševiku ie-
brukumu Latvijas teritorijā, sekmīgi at-
gūstot Rīgu 1919. gada maijā, bet tad vā-
cieši vērsās uz ziemeļiem pret igauņiem.

Sakāve Cēsu kaujās un prasība atstāt 
Latvijas teritoriju lika vāciešiem pārvei-
doties zem citas izkārtnes. Tagad parādī-
jās Gruzijā dzimušais Pinčus Bērmans, 
kurš sevi bija pārdēvējis par Pāvelu Ber-
montu-Avalovu. Slēdzot slepenu vieno-
šanos ar Baltijas landesvēra virspavēl-
nieku ģenerāli Rīdigeru fon der Golcu, 
vācu karaspēks, kopā ar krievu karavī-
riem tika pārdēvēts par Rietumkrievijas 
Brīvprātīgo armiju Bermonta vadībā.

Rietumkrievijas Brīvprātīgo armijā 
bija ap 40–45 000 karavīru. Tās sastā-
vā bija demobilizētās Vācijas impērijas 
8. armijas kareivju un brīvprātīgo algot-
ņu veidotā Dzelzs divīzija (kaujas sastāvā 
15 000 vīru), vācu algotņu Vācu leģions 
ar Baltenlandes grupu (kaujas sastāvā 
9000), krievu algotņu karaspēks – Grāfa 
Kellera vārdā nosauktais 1. Brīvprātī-
gais korpuss (7000), krievu algotņu ka-
raspēks – Virgoliča korpuss (3500), vācu 
algotņu Dibiča brīvkorpuss (3000) un 
vācu algotņu Plēves grupa (3000).

Pēc sakāves Bermonts atkā-
pās no armijas pavēlnieka amata un 
1919. gada 19. novembrī armija pārgāja 
tiešā Veimāras republikas ieceltā pa-
vēlnieka ģenerālleitnanta Valtera fon 
Eberharta pakļautībā.

Atcerēsimies un svinēsim mūsu 
uzvaru!

GN

No kreisās: Zatlera kundze, goda konsuls Jānis Purvinskis 
un bijušais Latvijas prezidents Valdis Zatlers, Pertā.
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Žurnālists Pauls Raudseps
Viesosies 3x3 saietā Austrālijā

Šogad augusta otrā 
pusē ciemojos Latvijā. 
Gribējās tvert siltos sau-
les starus, ko dāvā no-
briedušas vasaras saule, 
un satikt savus radus 
un draugus Latvijā. Bet 

pirms es devos tālajā ceļā, mani uzru-
nāja Iveta Laine piedāvājot interesantu 
uzdevumu.

Tā kā žurnālists Pauls Raudseps 
šogad viesosies 3X3 saietā Austrālijā, 
tad Iveta lūdza, lai satieku viņu Latvijā 
un uzdodu dažus jautājumus.

Pirms posos uz norunāto satikša-
nos ar Paulu, meklēju ziņas internetā 
un ātri vien atradu laikraksta „Latvie-
tis“ 2016. gada 14. oktobrī (Nr. 432) 
publicētu sarunu, no kuras uzzināju, 
ka viņš ir dzimis un skolojies ārpus 
Latvijas, tāpēc arī šāds bija pirmais 
jautājums, kuru uzdevu.

Kā Jūs nokļuvāt Latvijā?
Atbraucu uz Latviju 1990. gadā, 

lai strādātu Tautas frontē. Tur sapazi-
nos ar cilvēkiem, kuriem bija intere-
se izveidot īsti rietumniecisku avīzi. 
Rezultātā dibinājām Dienu, kas ilgus 
gadus bija vadošais laikraksts Latvijā. 
Līdz 2000. gadam biju Dienas galve-
nās redaktores pirmais vietnieks, bet 
no 2001. līdz 2009. gadam komentāru 
lappuses redaktors.

Kā tas ir mainījis Jūsu dzīvi?
Jūtos ārkārtīgi pateicīgs, ka man 

bija iespēja būt klāt Latvijas valsts 

atjaunošanā un ka 
varēju palīdzēt to 
veidot kā brīvu, 
demokrātisku sa-
biedrību. Ko citu 
kāds trimdā dzi-
mis un audzis lat-
vietis būtu varējis 
vēlēties?

Kas pamudi-
nāja izveidot žur-
nālu „Ir“?

2009. gadā 
zviedru īpašnie-
ki pārdeva Dienu 
Latvijas oligar-
hiem. Sākumā gan 
nebija skaidrs, kam laikraksts pieder, 
tomēr es un citi Dienas vadošie žur-
nālisti sapratām, ka nevaram strādāt 
uzņēmumā, kura patiesie īpašnieki 
nav zināmi. Tāpēc pametām Dienu un 
izveidojām neatkarīgu nedēļas žurnā-
lu Ir, kur jau septīto gadu turpinām 
izpildīt savu žurnālistisko pienāku-
mu – rakstīt patiesību par sabiedrībai 
svarīgākajiem jautājumiem.

Ko nozīmē būt žurnālistam Lat-
vijā? Kas darbā ir visgrūtākais, kas 
vieglākais?

Žurnālistam Latvijā nekad nav 
garlaicīgi, un visvieglākais ir reizē arī 
visgrūtākais – ir pārāk daudz, par ko 
rakstīt.

Ko var dalībnieki gaidīt 3x3 refe-
rātā un politiskajā ievirzē?

Tas atkarīgs no dalībnieku intere-
sēm, bet varu palīdzēt orientēties nā-
kamgad gaidāmajās Saeimas vēlēša-
nās, pastāstīt, kas ir oligarhu sarunas 
un kāpēc tās ir svarīgas, kā arī radīt 
labāku izpratni par jautājumu – cik 
droša ir Latvija pēc Krievijas iebruku-
ma Austrumukrainā un Trampa ievē-
lēšanas?

Ar Paulu Raudsepu sarunājās
Ingrīda Biezaite

Laikrakstam „Latvietis“

3x3 Kanberā atbalsta 
Latvijas Republikas 
Kultūras Ministrija

Daudz apēda, daudz iz-
dzēra,

Daudz darbiņu padarī-
ja!

To visu piedzīvo-
sim Austrālijas Latviešu 
35. Jaunatnes dienu Tau-
tas deju uzvedumā. Uz-

vedumā izdejosim vienu no skaistākiem 
gada laikiem latviešu lauku dzīvē – tal-
ku, kad tika novākta raža, grūti strādāts, 
kā arī daudz dziedāts un dejots, visiem 
kopā priecājoties par bagātīgo ražu.

Uzvedumā piedalīsies Adelaides 
Auseklītis, Melburnas Ritenītis un, 
protams, paši mājinieki – Sidnejas 
Jautrais pāris.

Tautas deju uzvedums šogad notiks 
Sidnejas Latviešu nama Lielajā zālē, 

2017. g. 30. decembrī, plkst. 16.00.
Uzvedums notiks zāles centrā: 

Latviešu nama intīmā atmosfērā va-
rēsit tiešām dzīvot talciniekiem līdzi, 
smalki izpētīt deju soļus un apbrīnot 
skaisti izšūtos tautas tērpus.

Jaunatnes dienu biļetes var iegā-
dāties elektroniski mūsu mājas lapā 
www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem 
arī būs iespējams biļetes iegādāties 
SLB grāmatnīcā Rīga. Biļetes varēs 
arī iegādāties uz vietas pirms sarīko-
juma. Informācija par Jaunatnes dienu 
sarīkojumiem ir pieejama mūsu mājas 
lapā Facebook: @JDSAustralia vai 
sūtot epastu: 35jdsydney@gmail.com.

Ar siltiem sveicieniem talkā aicinot,
Gints Kārkliņš

Laikrakstam „Latvietis“

Jaunatnes dienu tautas deju uzvedums
Biļetes var iegādāties elektroniski

Ingrīda Biezaite un Pauls Raudseps.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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Uz Austrālijas meistarsacīkstēm 
Adelaidē 16.  un  17.  septembrī bija 
pieteikušies 19 spēlētāju. Rihards 
Puisēns un Helmūts Šulcs bija ielido-
juši no Sidnejas. No Melburnas bija 
atbraukuši 8 novusisti: Maija un Dai-
nis Balceri, Selga un Dimis Pešudovi, 
Gunta Vagars, Aleksandrs Grimms un 
Edvīns Jansons ar dēlu Dīnu. Nelai-
mīgu apstākļu dēļ vairāki melburnieši 
bija spiesti atsaukt savu piedalīšanos 
pēdējā brīdī.

Sestdien, 16.  septembrī, vien-
spēlēs Austrālijas 2017. gada meista-
ra godu izcīnīja sidnejietis Rihards 
Puisēns,  atstājot otrā vietā melbur-
nieti Dīnu Jansonu. Trešo vietu iz-
cīnīja adelaidietis Agris Ezeriņš. Tā 
nu uz uzvaras podesta stāvēja trīs 
pavalstu – Dienvidaustrālijas, Vik-
torijas un Jaundienvidvelsas – pār-
stāvji.

Svētdien, 17.  septembrī, du-
bultspēļu sacensībās – draudzīgā sa-
spēlē – adelaidietis Agris Ezeriņš kopā 
ar sidnejieti Rihardu Puisēnu izcīnīja 
dubultspēļu kausu, atstājot otrā vie-
tā Melburnas pāri – Dīnu Jansonu un 
Dimi Pešūdovu. Trešā vietā pienāca 
Adelaides pāris – Anita Misiņa un Jā-

nis Brakovskis.
Svētdienas vakarā spēlētāji, kā jau 

tas vienmēr Adelaidē ir bijis, izbaudīja 
mājinieku lielo viesmīlību, nosvinot 
2017. g. meistarsacīkšu noslēgumu. 
Spēlētāji vēl izteica lielu pateicību tur-
nīra rīkotājiem, un apņemdamies atkal 

satikties 2018. g. sākumā Melburnā, 
gandarīti atvadījās viens no otra, aiz-
ejot, aizbraucot vai aizlidojot katrs uz 
savām mājām.

I. M.
Laikrakstam „Latvietis“

Kad manas Dzimtenes 
dārzos

Caur sniegiem miķelīši 
zied,

Ir atkal novembra vidus,
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai pret 

rītu
Bij piedzimt Latvijai 

lemts.
Inguna Būmane-Lūse

Šogad 18. novembra svinības Ho-
bartā notika ļoti priekšlaicīgi – 5. no-
vembra vakarā, jo mums bija dota 
jauka iespēja uzņemt svinību viesi – 
kādreizējo Latvijas valsts prezidentu 
Valdi Zatleru ar kundzi.

Lai gan šajā pasaules pusē ir vēls 
pavasaris, daba sagādāja mums rude-
nīgu noskaņu ar aukstu vēju un baltu 
sniega sedziņu Velingtona (Welling-
ton) kalna virsotnē.

Mārtiņmāja sagaidīja visus ar lep-
ni plīvojošu sarkanbaltsarkano karo-
gu, tikai rudens miķelīšu ziedu vietā, 
darzā lepni rotājās daudzkrāsainie 
īrisi. Pamazām ieradās arī sarīkojuma 
dalībnieki – gan latvieši, gan cittau-
tieši; kopā sanāca paliels pulciņš, kādi 
23.

Taisnā ceļā no lidostas un garā li-
dojuma no Pertas, Valdis Zatlers tūlīt 

enerģiski iesaistījās sarunās ar jau at-
nākušajiem hobartiešiem. Jautājums 
sekoja jautājumam, un viņš nenogur-
stoši un interesanti atbildēja gan par 
politiku, gan valodu, gan vēsturi, gan 
ekonomiku.

Vakara gaitā valsts svētku noskaņu 
kuplināja daži priekšnesumi: Lanas 
izpildē skanēja dziesmas un Mārtiņa 
kokles skaņas pavadīja Ilonas dzejas 
lasījumus.

Vakars turpinājās līdz vēlai stun-
dai, kad visi baudīja dāsni sanestos 

gardumus un interesantas sarunas tur-
pinājās gan latviešu, gan angļu valo-
dās.

Kā piemiņu Hobartas latviešu ko-
pai Valdis Zatlers atstāja savu grāmatu 
Kas esmu es, kurā ikviens varēs atrast 
atbildes uz daudziem citiem jautāju-
miem.

Liels paldies Valdim Zatleram par 
interesanto tikšanos!

Ilona
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētku svinības Hobartā, Tasmanijā
Svinību viesis – Valdis Zatlers

Valsts svētku dalībnieki ar Valdi Zatleru.
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2017. g. Austrālijas Meistarsacīkstes novusā Adelaidē
Piedalījās novusisti no Adelaides, Melburnas un Sidnejas

No kreisās: J. Lindbergs (sacīkšu vadītājs), A. Ezeriņš (1.v. dub., 3.viensp.), 
J. Brakovskis (3.dub.), A. Misiņa  (3.dub.), D. Jansons (2. dub.,2.viensp.), D. Pe-
šūdovs (2.dub.), G. Vagare (rezultāti). Priekšā: R. Puisēns (1.viensp., 1. dub.).
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DV Kanberas nodaļas labdarības pēcpusdiena
Priecīgi bija visi

4. novembris sagā-
dāja skaistu, saulainu 
pavasara dienu Adelai-
dē, un Latviešu namā 
Tālava un tiešos kaimi-
ņos Adelaides Latviešu 
biedrības ēkā bija lielāka 

rosība nekā parasti sestdienas rītos. Ie-
rados namā, atsaucoties uz Adelaides 
Latviešu skolas un LAAJ aicinājumu 
piedalīties skolas Atvērto durvju dienā 
un seminārā Austrālijas un Jaunzēlan-
des latviešu spēļu grupu vadītājiem un 
palīgiem. Neesmu pedagoģe, bet mūsu 
ģimene ir ilggadīgi saista ar skolu, un 
man interesē, kā klases darbojās šo-
dien; tomēr, kas man īsti pievilka, – bija 
spēļu grupas seminārs. To apmeklēju 
kā vecmāmiņa, jo nākamgad mazmei-
tiņa pievienosies spēļu grupas saimei.

Reģistrācijas laikā sapratu, ka da-
lībnieki pārsvarā no Adelaides, bet bija 
īpašs prieks iepazīties ar dalībniecēm 
no Pertas, Melburnas un pat Latvijas. 
Semināru atklāja LAAJ skolu nozares 
vadītāja Ļena Rumpe. No Ļenas ieva-
dvārdiem un izdalītās programmas un 
materiāliem sapratu, ka seminārs bija 
profesionāli noorganizēts un solījās 
būt ļoti informatīvs. Sekoja īsa eks-
kursija pa skolu ALS pārzines Ivetas 
Leitases vadībā, un tad piedalījāmies 
atklātā nodarbībā spēļu grupā, ko va-
dīja Dace Freija.

Dace, kopā ar Mārīti Rumpi, kat-
ru sestdienu rūpīgi sagādā bērniņiem 
burvīgas nodarbības par bērniņiem 
īpašām tēmām. Tajās ir iesaistītas ko-
pīgas dziesmiņas, rotaļas un pasakas, 
bet ir arī atlicināts laiks, kad bērni var 

paši savā nodabā baudīt dažādas spēļu 
mantas un ierīces, kuras atrodas spēļu 
grupas mītnē vai blakus dārzā. Varēju 
novērot, kā bērni un vecāki ar prieku 
iesaistījās nodarbībās, kuras pamatā 
bija latviešu valodā. Šajās dienās spē-
ļu grupā reti būs bērniņš, kurš tekoši 
runā latviski, jo lielākai daļai būs tikai 
viens no vecākiem, kas runā latviski. 
Tomēr varēju manīt, ka bērni saprata, 
kas notiek un kas darāms. Domāju, ka 
Daces un Mārītes entuziasms palīdzē-
ja šo panākt, tajā pat laikā, radot rītam 
ļoti sirsnīgu un jauku noskaņu.

Semināra dalībniekiem program-
ma turpinājās biedrības zālē, kur da-
lībnieki dalījās ar informāciju par sa-
vām spēļu grupām un pārrunāja spēļu 
grupas mērķus un darbību. Jāpiemin, 
ka seminārā piedalījās arī vairāki lat-
viešu skolas skolotāji, un viņu līdzda-
lība bija ļoti vērtīga.

Bija ļoti interesanti noklausīties 
par bērnudārziem Latvijā. Ļena Rum-

pe pastastīja par dažādiem resursiem 
spēļu grupām, un zālē bija izstādītas 
vairākas grāmatas, CD un citi resursi 
no Latvijas.

Adelaides Latviešu biedrība jau no 
paša rīta bija sarūpējusi kafiju, tēju un 
cepumus un tad vēl gardu sēņu zupu 
pusdienās. Liels paldies valdes locek-
lēm Ilzei  Radziņai un Inārai  Kal-
niņai. Diemžēl man bija tad jādodas 
prom un nokavēju diskusiju Izaudzis 
no spēļu grupas, ko tālāk? un infor-
māciju par Līgas Gēmutes programmu 
Kas ir kas/Kam ir kas?

Atstāju semināru labā un pozitīvā 
omā, secinot, ka Adelaides Latviešu 
skolā skolotāju līmenis nav ar gadiem 
zaudējis savu nopietno un profesionā-
lo pieeju skolas darbībai. Šodien liela 
daļa skolotāju ir dzimuši un uzaugu-
ši Latvijā, un viņu valodas līmenis ir 
attiecīgi ļoti labs. Liekas, ka skolotā-

Šī gada 21. oktobrī, 
Imanuēla baznīcas zālē 
DV Kanberas nodaļas 
vanadzes rīkoja savu 
gadskārtējo saietu veltī-
tu labdarībai.

Saietu ievadīja DV 
Kanberas nodaļas priekšsēde un vana-
džu vadītāja Inta Skrīvere, nolasot iz-
vilkumus no igauņu rakstnieka Johana 
Smūla grāmatas Pulkveža atraitne.

Stāstījums klausītājos itin bieži iz-
raisīja smieklus, jo tēma bija par vecu-
mu, slimībām, ārstiem, un par to, ka 
pacients pats ir priecīgs dzirdēt par sa-
viem izdomātajiem slimības cēloņiem.

Turpinājumā saieta dalībnieki pie 
balti klātiem galdiem, greznotiem ar 
pavasara puķēm, baudīja vanadžu sa-
gatavoto mielastu.

Loterijas mantu klāsts bija ļoti ba-
gāts, un kā tas arī dzīvē notiek – viens 
gāja mājās ar pilnu klēpi, otrs ar tukšām 

rokām, bet, priecīgi bija visi, jo bija pa-
vadījuši skaistu pēcpusdienu, satikušies 
un pačalojuši ar draugiem un paziņām.

Viss tīrais atlikums veltīts labdarī-

bai šeit Austrālijā un Latvijā. Paldies 
vanadzēm par nesavtīgo darbu!

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Kanberas vanadzes. No kreisās: Aira Grigule, Vija Purva, Inta Peina (Payne), 
Aina Kārkliņa, Ingrīda Grēviņa, Lita Ātrena un vanadžu vadītāja Inta Skrīvere.
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Adelaidē diena latviskai izglītībai
Vecmāmiņas perspektīvs

Bērni, ciemiņi un jaunās ģimenes iet rotaļās.
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Ar vienu šāvienu trīs zaķi
Atvērto durvju diena Adelaides latviešu skolā

„Esmu pateicīga visiem, kas kopā 
ar mani metās šajā izaicinājumā un 
šodien atbrauca uz Adelaides latviešu 
skolu. Atvērto durvju diena mūsu sko-
lā līdz šim ir nebijis pasākums. Uzsā-
kot jaunu pasākumu, vienmēr ir liels 
risks par to, vai tas būs veiksmīgs. 
Es ceru, ka izejot no šīm telpām, jūs 
būsit ieguvuši kaut ko jaunu, un būsit 
priecīgi un gandarīti.“ – Tā es biju 
iedomājusies uzrunāt Atvērto durvju 
dienas dalībniekus. Vai nu vainīgs bija 
lielais melnrakstu blāķis manā somā, 
vai nebēdnīgais vējš, kas 4. novembra 
rītā bija diezgan brāzmains, lapiņa pa-
zuda svarīgākajā brīdī. Tomēr teksts, 
kas galvā bija briedis ilgi, tika pateikts 
vēl īsāk. Garas runas nav vajadzīgas, 
vai ne?

Atvērto durvju dienas ietvaros tika 
plānoti divi pasākumi, bet tie izvērtās 
par trim. Ģimenes varēja apmeklēt 
skolu, izstaigāt telpas un piedalīties 
mācību stundās. Patiesībā, tas jau nav 
nekas īpašs, jo skolas brīvprātīgie dar-
binieki ir pretimnākoši, un katrs jaun-
pienācējs tiek sagaidīts kā īpašs viesis. 
Bērni, kas ir ienākuši un piedalījušies 
stundā, bieži vien nākamajos gados arī 
piebiedrojas skolas pulkam, jo te visi 
ir gaidīti. Mūsu skola ir jūsu skola – 
tāds ir skolas sauklis. Otrkārt, tika rī-
kots profesionālās pilnveides seminārs 
Austrālijas spēļu grupu koordinato-
riem. Uz pirmo prezentāciju bija aici-
nāti arī vecāki un vecvecāki. Kad sko-
lā beidzās mācības, arī skolas skolotāji 
pievienojās, bet sākšu visu pēc kārtas.

Pēc uzrunas viesi devās ekskursijā 
pa skolu. Par skolas telpām un dzīvi 
tajā stāstīja ALS skolas pārzine Iveta 
Leitase. No plkst.9.30-11.00 spēļu gru-
pu koordinatori Amanda Hirsta-Vai-
ta (Hirst-Whyte) (Melburna) un Līva 
Ulmane (Perta), grāmatiņu autore un 
ciemiņš no Pertas Līga  Gēmute, ie-
interesētie vecāki Didzis  un Anna, 
vecmāmiņas Rudīte un Māra, un pat 
viešņa un bērnudārza vadītāja Maira 
no Latvijas apmeklēja Atklāto stundu, 
kuru rūpīgi bija sagatavojušas Adelai-
des skolas spēļu grupas vadītāja Dace 
Freija un skolotāja  Mārīte  Rumpe. 
Īpaši tika domāts par to, kā dažādos 
veidos parādīt pēc iespējas vairāk, ko 
var darīt un izmantot, veidojot spēļu 
grupas nodarbības. Parādījām gan da-
žādas mūsdienu tehnoloģiju iespējas, 
gan pieeju radoši tulkot bērniem pa-
zīstamās angļu grāmatas latviešu va-
lodā. Dziedājām dziesmas, redzējām 
jautras rotaļas un pārģērbšanos, jo tu-
vojas Mārtiņi un ķekatās iešanas laiks. 
Bērni krāsoja gailīšus un līmēja spal-
viņas, fonā skanēja Mārtiņu dziesmas. 
Tomēr galvenais visā bija tas, ka visur 
skanēja latviešu valoda – gan skolo-
tāju paskaidrojumos, gan mazo bērnu 
atbildēs, gan pieaugušo fona sarunās. 

Gaisotne bija pacilājoša un radoša. Arī 
saulīte sāka spožāk spīdēt un sildīt, un 
vējš sāka nomierināties.

Kafijas smarža jau sāka kutināt de-
gunu. Par to gādāja Adelaides Latvie-
šu biedrības saimnieces Ināra Kalni-
ņa un Ilze Radziņa. Sākumā likās, ka 
ar visiem iegādātajiem našķiem būs 
gana, taču Mārīte Rumpe bija sagata-
vojusi vēl īpašus pārsteigumus – ābolu 
plātsmaizi, dateļukūku un pīrāgus. Un 
taisnība vien viņai bija – kārtīgam lat-
vieša galdam ir jālūzt no ēdienu dau-
dzuma, tikai tad pasākumu var uzska-
tīt par izdevušos.

Pēc pārtraukuma pārstāvji no spē-
ļu grupām iepazīstināja klātesošos ar 
savu spēļu grupu darbu – cik daudz 
bērnu, kurās dienās grupas darbojas, 
kādi ir izaicinājumi. Arī pārējie se-
mināra dalībnieki pastāstīja par sevi 
un par to, kas viņus motivēja atnākt 
uz šejieni. Mazliet atlicinājām laiku 
arī tam, lai pārrunātu šodien nodar-
bībā redzēto. Nolēmām, ka ir par maz 
dziesmiņu labam spēļu grupas nodar-
bības noslēgumam. Visi to radoši sāka 
risināt un sarunāja, ka jāapmainās jau 
esošajām dziesmām.

Turpinājumā sekoja prezentācija ar 
dažādiem materiāliem un resursiem, 
kur vecāki vai skolotāji var meklēt 
informāciju, lai apmācītu jaunāko lat-
viešu paaudzi. Tad sekoja īss pārskats 
par to, kādas latviešu organizācijas pa-
saulē var atbalstīt un atbalsta latviešu 
diasporas spēļu grupas un skolas.

Latviešu skolā atskanēja zvans, 
un tas lika saprast, ka tūlīt pusdienas 
būs klāt. Pusdienās bija visgardākā 
un vissātīgākā sēņu zupa, ko līdz šim 
biju ēdusi. Tādu tikai Ināra prot te 
uzvārīt. Pusdienlaikā jau esošajiem 
dalībniekiem, piebiedrojās papildspē-
ki – skolotāji no latviešu skolas Irēne, 
Aija un Dāvids, kas gribēja tikties ar 
grāmatu autori Līgu  Gēmuti. Viņas 
grāmatiņas pirmo reizi tika izdotas 
deviņdesmitajos gados, taču dažādu 
apstākļu dēļ, viņas darbošanās bija ap-
sīkusi. Pirms vairākiem gadiem es biju 
ķērusies pie dažu Adelaides Latviešu 
skolas plauktu pārkārtošanas un atra-

du viņas darbus. Šie darbi mani uzru-
nāja uzreiz, un tad, kad radās iespēja, 
sazinājāmies ar autori. Varēja redzēt, 
ar kādu interesi skolotāji un vecāki 
skatījās viņas vieglo, ar atskaņām un 
humoru bagāto materiālu. Autorei vēl 
ir mazliet jāpiestrādā, lai grāmatiņu 
komplektu pabeigtu, bet skolas jaunā-
ko klašu skolotāji bija gatavi strādāt ar 
jau esošo materiālu kaut tūlīt. Ir cerī-
ba, ka visas labās domas par šī mate-
riāla izveidi līdz galam un nonākšanu 
diasporas skolās, realizēsies.

Pozitīvu emociju pārņemti, bei-
dzām semināra oficiālo daļu. Atlika 
laiks arī izpētīt milzīgo grāmatu gal-
du, uz kura bija gan Latviešu valodas 
aģentūras jaunākie izdevumi (varbūt 
pat ne jaunākie, bet līdz Austrālijai 
viss nonāk ļoti lēni), gan arī grāma-
tas no dažādām citām izdevniecībām, 
kuras reti ieraugām savos skolu plauk-
tos. Nezinu kāpēc, bet, kad pērkam 
grāmatas, vienmēr vairāk domājam 
par skolas vecuma bērniem, mazliet 
aizmirstot par to, ka mazuļu apmācība 
ir vissvarīgākā. Tā nu sanāk, ka node-
rīgas rokasgrāmatas un dziesmu grā-
matas priekš spēļu grupu vadītājiem 
savos sūtījumos ieliekam reti.

Personīgs paldies arī Dacei Frei-
jai, kura ciemiņiem paspēja vēl parā-
dīt nedaudz no skaistās Adelaides, un 
Valdai  Bērlijai  (Burleigh) par sarū-
pētajām pārsteiguma vakariņām.

Par to, ka pārrunas par plāniem, 
idejām un citām lietām vēl turpinājās 
visu nākamo dienu, es šeit vairs ne-
rakstīšu. Galvenais ir tas, ka ieguvām 
jaunus draugus un daudz izsmējāmies. 
Iveta, paldies Tev par ciemiņu sagaidī-
šanu, pavadīšanu lidostā un par nakts-
mājām! Lai mums viss izdodas! 

Izglītojošo pasākumu līdzfinansē 
Latviešu valodas aģentūra no Izglī-
tības un zinātnes ministrijas budžeta 
programmas „Valsts valodas politika 
un pārvalde“.

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Dalībnieki klausās Līgas Gēmutes stāstījumu.
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3.  novembra vaka-
rā, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Dž. Kenedi-
ja lasītavā pulcējās ne ti-
kai latvieši. Šeit ar ASV 
vēstniecības Latvijā 
un LNB atbalstu noti-

ka Ritas Laimas grāmatas Skylarks 
and Rebels prezentācija. Lasītava bija 
daudz par mazu sanākušajam radu, 
draugu un lasītāju pulkam. Kamēr 
rakstniece apsveicinājās ar katru at-
nākušo un pieņēma apsveikumus, ap-
runājās ar daudziem par jaunības die-
nām, pārējie pacietīgi īsināja laiku ar 
lielām vīna glāzēm. Rita Laima Bēr-
ziņa ir ASV dzimusi latviete māksli-
nieka Ilmāra Rumpētera un dzejnie-
ces Baibas Bičoles ģimenē. Grāmatas 
500 lappusēs Rita Laima aprakstījusi 
savas dzīves 17 gadu periodu Latvijā 
no 1982. līdz 1999. gadam, rakstniece 
vēl pazīstama kā tulkotāja, mākslinie-
ce un ilustratore.

Oficiālo daļu atklāja ASV Latvi-
jā vēstnieces vietnieks Pols  Polītiss 

latviešu valodā un tik ļoti saprotamā, 
tas bija patīkams pārsteigums. Tam 
sekoja Ritas Laimas Bērziņas uzru-
na angļu valodā un pēc tam stāsts par 
grāmatas tapšanu latviešu valodā. Jā, 
dzīve svešumā tomēr ietekmē izrunu, 
lai gan Ritas Laimas gadījumā mini-
māli.

Grāmata izdota Štutgartē angļu 
valodā. Ļoti jau gribētos tos Cīruļus 

un dumpiniekus izlasīt arī latviskā tul-
kojumā. Ļoti ceru, ka Latvijā būs par 
to interese un iespējas. Paldies Ritai 
Laimai Bērziņai par vēlmi cittautie-
šiem parādīt skatījumu uz notikumiem 
okupētajā Latvijā un Neatkarības at-
gūšanas periodā, paldies par veikto 
tālo ceļu.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Nekas nav patīka-
māk, kā rakstīt recenziju 
par grāmatu, kas izlasī-
ta ar interesi un literāru 
gandarījumu. Šoreiz tā 
ir Lāsmas Gaitnieces 
grāmata Vasarnīca Pār-
daugavā, ko autore no-

dēvējusi kā: Kādas dzimtas stāsts.
Tas ir Stāsts, kas mēnesi pēc iz-

lasīšanas, vēl izsauc atmiņā plūstošo 
gaitu ar visām niansēm un krāsainām 
ainām, – kā virkne dzīves ieraksti la-
sītāja atmiņā, skatoties caur virtuālām 
brillēm.

Stāsta varoņi ir Beāte un Kalevs. 
Beāte uzaug sava brālēna Kaleva ģi-
menē. Tas sākās, kad Beātei ir 9 gadi 
un Kalevam 18. Var secināt, ka laika 
posms Stāstam sākas 80.tos gados un 
iet cauri līdz 90. gadu sākumam. Abi 
varoņi ir intelektuāli apdāvināti; – Ka-
levs piedevām vēl ir ļoti harizmātisks. 
Un tā mazā meitene jau no bērna die-
nām iemīlas savā brālēnā. Beāte savu 
gara apdāvinātību izmanto vienmēr, 
būdama taisnīga, godīga visur un ar 
visiem; Kalevs savas dabas dotās īpa-
šības sadala, – būdams labsirdīgs pret 
saviem tuviniekiem. Pret citiem, kas ir 
aiz apvāršņa un tamdēļ ārā no redzes 
loka, ir cita lieta. Tiem nav acīs jāska-
tās, ar tiem nav ko rēķināties.

Stāsts ir par cilvēkiem un viņu at-
tiecībām vienam pret otru un pret sa-
biedrību. Tā kā valsts politiskā dzīve 
ir pastumta pie malas, tad šis Stāsts 

gūst universālu pieskaņu, kur parādās 
fundamentālas sadzīves problēmas, 
kas varētu rasties kurā katrā vietā vai 
laikmetā. Tas paceļ aprakstītās sa-
dzīves attiecības daudz ticamākas un 
reālākas. Tas padara piedzīvojumus un 
aprakstus mūžīgākus, ne tikai laikme-
tīgus. Tā, piemēram, nospiestos brīžos 
Beāte meklē mierinājumu, apmīļojot 
savu mazo sunīti vai iegriežoties va-
karos tukšā, tumšā baznīcā. Kalevam, 
protams, nav laika tādām sentimentā-
lām nodarbībām.

Stāsts ir uzrakstīts ļoti koncentrē-
tā valodā. Lai aprakstītu kādu vietu 
vai notikumu, nav manāms neviens 
lieks vārds. Katrs teikums vai vārds 
ir izmeklēts, lai ar smalkām latviešu 
valodas niansēm izteiktu precīzu ap-
zīmējumu, nelietojot lētus šablonus, lai 
uzsvērtu teikuma vai domas pareizību. 
Neviens teikums, paragrāfs vai lapa 
neliekas par garu, lai nepacietīgi sagai-
dītu nākošā apraksta vai notikuma sā-
kumu. Kāds mazāka kalibra rakstnieks 
Lāsmas Gaitnieces stāstu būtu viegli 
izstiepis divreiz biezākā grāmatā.

Stāstā bez Beātes un Kaleva parā-
dās citi dzimts locekļi, kuri ir tikpat 
veikli iepīti grāmatā, kā abi pieminētie 
varoņi. Bet to lai atrod grāmatas lasī-
tāji. Es tikai gribētu pievērst uzmanību 
nobeiguma skatā, kad dzīves skatuve 
aizveras, un Stāsta varoņi atrodas De-
besvārtu priekšā. Kā to uzņemtu abi 
Stāsta varoņi? Kalevs, droši vien, dus-
motos uz sevi, nevarēdams saprast, kā 

viņš bijis tik neuzmanīgs, nonācis šajā 
neatgriežamā, nožēlojamā beigu stā-
voklī. Beāte Debesvārtu priekšā, varbūt 
gūst atvieglinājumu; pazemībā un cerī-
bā izpirkt asins grēku ar savu brālēnu.

Noslēgumā, nevar nepieminēt 
Stāsta potenciālo vērtību, sagatavot 
to kādā citā mēdiju izlaidumā. Stāsta 
koncentrēto, saistošo tekstu būtu vieg-
li pārstrādāt filmas skriptā, un laist to 
tirgū arī video diska ierakstā. Stāsta 
interesantais saturs varētu sacensties 
ar daudzām ārzemju filmām.

Ivars Mirovics
Melburnā, 29/10/2017

Laikrakstam „Latvietis“

„Vasarnīca Pārdaugavā“
Lāsmas Gaitnieces grāmata

Grāmatas „Vasarnīca Pārdaugavā“ 
vāks.

„Cīruļi un dumpinieki“
Ritas Laimas grāmatas atvēršanas svētki

Rita Laima stāsta par grāmatu.
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Virsdiriģents Gints Ceplenieks ieradies Austrālijā
Strādās ar Dziesmu svētku koristiem – Ieskaņas koncerts Melburnā

Uz Latvijas Simt-
gades Dziesmu un deju 
svētku Noslēguma kon-
certu no Austrālijas ga-
tavojās četri kori ar ap-
tuveni 95 dalībniekiem: 
Austrālijas apvienotais 

koris Atbalsis (vadītājas Marija Pere-
jma/Inese Laine); jauktais koris Daina 
(vadītāja Zane Ritere) un vīru kori Ve-
seris (vadītājs Roberts Birze) un Sidne-
jas Latviešu vīru koris (vadītāja Daina 
Jaunbērziņa). Koristi apgūst Dziesmu 
svētku Noslēguma koncerta program-
mu ne tikai kora mēģinājumos, bet arī 
izmantojot repertuāra ierakstus, kuri 
pieejami tīmeklī. Melburnā koristus 
apmāca kormeistare Sandra Birze, 
Sidnejā – Sandra Dragūna un Daina 
Jaunbērziņa, Adelaidē – Lilita Daenke 
un Jaunzēlandē – Uldis Zīverts.

Augsti vērtēta, pat nepieciešama 
koru izaugsmei un koru tradīciju nā-
kotnei Austrālijā, tiek uzskatīta arī 
saskarsme ar Latvijas virsdiriģentiem. 
Pateicoties Kultūras ministrijas atbals-
tam, ir bijis iespējams izveidot īpašas 
apmācības Simtgadei veltītajiem svēt-

kiem kā dejotājiem, tā dziedātājiem, 
radot iespēju uz Austrāliju uzaicināt 
ekspertus no Latvijas. Koristiem ir pa-
redzētas kopējas apmācības ar Dzies-
mu svētku virsdiriģentiem divas reizes 
pirms lielajiem svētkiem – šī gada no-
vembrī ar Gintu Ceplenieku un nāka-
mā gada februārī – ar Ivaru Cinkusu.

Gints Ceplenieks ir Austrālijā 
nepilnas trīs nedēļas līdz 28. novem-
brim; šajā laika posmā viņš strādās at-
sevišķi ar koristiem Melburnā, Sidnejā 
un Adelaidē, un mēneša nogalē ar ap-
vienotu kori kopmēģinājumā Melbur-
nā. Kaut maestro lielais ieguldījums 
būs darbā ar koristiem, būs iespēja arī 
plašākai publikai iepazīties ar māks-
linieku – Dziesmu svētku Ieskaņas 
koncertā Melburnā, kur viņa vadībā 
uzstāsies kori Daina un Veseris, snie-
dzot Noslēguma koncerta jauktā kora 
un vīru kora repertuāru atlasi, kopā 

ap astoņām dziesmām. Uzstāšanās 
būs Latvijas Valsts svētku sarīkoju-
ma ietvaros svētdien, 19. novembrī, 
plkst.  14.00  Melburnas  Latviešu 
namā.

Mazliet par Gintu Ceplenieku…
Četrdesmit viena gada vecais Gints 

Ceplenieks dzimis Liepājā. Pēc Liepā-
jas Mūzikas skolas absolvēšanas Gints 

Latvijas gredzena 
valsts simtgades vē-
rienīgā projekta otrais 
posms – Kurzemes 
gredzens ar dižkon-
certu Pūt, vējiņi notiks 
16.  novembrī  Liepājas 

koncertzālē Lielais dzintars, un tam 
veltītā preses konference notika 3. no-
vembrī Rīgā, Spīķeru koncertzālē.

Pirmais posms Latgales gredzens 
ar koncertizrādi Rakstiem un skaņai 
izskanēja aprīlī, Rēzeknes koncertzālē 
Gors, pēc tam iepriecinot citus nova-
dus.

Zālē, kopā ar 
preses ļaudīm sē-
dēja Suitu sievas 
un Saucējas, viņas 
tika nemitīgi foto-
grafētas. Uz skatu-
ves pie gara liekta, 
balta galda sēdēja 
dižkoncerta ide-
jiskie vadītāji un 
katrs izteica savas 
domas par pada-
rīto darbu un vēl 
darāmo, jo vienai 
dziesmai tikai šajā 
dienā tika saņem-
tas notis.

Vidzemes un 
Zemgales gredze-
na pirmizrādes 
gaidāmas 2018. gada aprīlī un oktobrī. 
Bija ļoti interesanti uzzināt dažādas 
nianses no topošā darba, ko pastāstīja 
dižkoncerta režisors Reinis Suhanovs, 
diriģents Māris Sirmais, pianists Ve-
stards Šimkus, visa projekta idejas 
autors Sigvards Kļava, Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda pārstāve – Helēna 
Demakova, valsts sekretāra vietniece 
Latvijas simtgades jautājumos Selga 
Laizāne un VSIA Latvijas Koncerti 
valdes loceklis Guntars Ķirsis.

Runas mijās ar etno balsīm, kā pir-
mais visus pārsteidza etnomuzikologa 
Oskara Patjanko dziedājums, tad etno-

grāfiskie ansambļi Saucējas un Suitu 
sievas. (Kā tomēr viss mainās; man 
nekad nebija patikušas alsundzietes, 
bet, dzirdot viņas šajā koncertzālē, es 
ar apbrīnu novērtēju, cik viņu dziedā-
jums ir tīkams ausīm.)

Kad pie flīģeļa apsēdās Vestards 
Šimkus, visi preses ļaudis sabira ap 
viņu, jā, abi apbrīnas vērti. Pēc preses 
konferences oficiālās daļas sākās indi-
viduālas intervijas, filmēšana un bez-
galīga fotografēšana.

Gaidīsim koncertu Liepājā!
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Kurzemes gredzens – „Pūt, vējiņi“
Preses konference Spīķeru koncertzālē

Suitu sievas.
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Vestards Šimkus pie flīģeļa.
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Gints Ceplinieks.
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Labas dienas, labi 
ļaudis!

Mēs palikām pie 
Trīnes Kalniņ radu raks-
tiem, vai ne?

Siliņu dzimtas bī-
belē, kura drukāta 

1905. gadā un kuru draudze dāvinā-
jusi uz Bībeles svētkiem, aci saista 
ieraksts:

Laulības derība: ikvienam būs 
savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet tā 
sieva lai bīstās no vīra iekš Dieva tā 
Tēva, tā Dēla, tā Svētā Gara vārda; 
mēs, vīra vārds Pēteris Eduards Siliņš, 
sievas vārds Anna Kalniņ, esam devu-
šies laulībā un tapām salaulāti Carni-
kavas baznīcā 1898. gadā. Dievs par 
mums apžēlojās un mūs svētīja.

Laidiet tos bērniņus pie manīm un 
neliedziet tiem. Laulībā mums piedzi-
ma šie bērni: Mārtiņš Eduards Siliņš, 
piedzimis 1900. g.17. nov. „Mēnesdē-
lu“ mājās. Kristīts. Marija Siliņ, pie-
dzima1910. g. 8. sept. „Mēnesdēlos“; 
kristīts: 3. okt.

Mans bops baznīcas grāmatās ir 
dēvēts gan par strādnieku, gan jaunieti, 
kamēr Annis godāts par saimiekmeitu. 
Ar plostnieku Siliņu Pēteri viņa iepazi-
nusies, kad pludinātāji uz pāris dienām 
bijuši apmetušies Mēnesdēlu ganībās. 
Pēterim un Annai, kā dziesmā dzied, 
tā mīlstība bij paņēmusi sirdi, un Pēte-
ris palicis strādāt Mēnesdēlos.

Pēc kāzām no Mēnesdēliem atdalī-
ja 6.18 ha lielu zemes gabalu, uz kura 
uzcēla dzīvojamo māju un saimniecī-
bas ēkas. Mājas saucās Gundegas I, 
tad Gundegas II un visbeidzot Spāres. 
Arī manam tēvam bija neliels aramze-
mes īpašums, piešķirts no Latvijas val-
dības par piedalīšanos Atbrīvošanas 
cīņās, un bopapam bija piešķirta lieto-
šanai pļava Pārgaujā par viņa darbu kā 
tača priekšniekam. No lopiņiem mums 
bija zirgs, kādas 3-4 govis, cūkas un 
mājputni. Kā jau zvejniekiem, mums 
piederēja motorlaiva Kristaps, zvejas 
kārba Līgo un airu laiva. Vai Līgo pie-
derēja mums pilnīgi vai daļēji, nevaru 
atcerēties.

Dosim Annim, kā jau saimniek-
meitai, manā stāstījumā priekšroku. Ja 
būs par garu, tad lai nāk talkā redak-
tora zīmulis.

Annis ir dzimis 1875. gada 6. aprī-
lī. Skolā viņa bija gājusi tikai 3 ziemas, 
bet vēl manā laikā varēja noskaitīt kā-
das 6 valstu galvaspilsētas un citas 
skolā iemācītas gudrības. Viņa buldu-
rēja krieviski un vāciski, un bija gal-
venā sarunu vedēja gan ar krieviem, 
gan vāciešiem. Elza mēdza sacīt, ka 
mamma būtu sapratusies arī ar bantu 
nēģeriem, sū (siux) indiāņiem vai ķī-
niešiem, ja vien būtu vajadzība (Manā 

laikā tēvamāsas vārds Marija bija pa-
zudis, un viņa saucās Elza.) Es nekad 
neesmu dzirdējis savu bopapu runā-
jam kādā no svešvalodām. Šad tad bo-
mammai izgāja greizi. Otrā Pasaules 
kara gados uz laukiem sūtīja strādāt 
krievu gūstekņus. Viņi bija saimnieku 
uzraudzībā, dzīvoja bez apsardzes un 
ēda kopā ar saimi. Pirmajā vakarā pēc 
ieturētām vakariņām, bomamma rai-
dīja gūstekni gulēt, sacīdama, lai viņš 
iet paguļaķ (Pēc viņas domām – gulēt. 
Cik es atceros, tas nozīmē iet staigāt.) 
Gūsteknis iziet laukā un atgriežas ti-
kai pēc laba brīža. Bomamma atkal 
viņam saka, ka nu gan jāiet paguļaķ! 
Gūsteknis nopūšas un iet atkal ārā 
staigāt. Otrā dienā bomamma stāsta 
tēvam, ka ar to krievu nebūs viegli. 
Nesaprot pats savu valodu.

Atceros, ka ap 1942. gadu pie 
mums ieradās divi vācu armijas ve-
zumnieki pirkt vai rekvizēt sienu. 
Sarunu vedēja bija bomamma. Abi vā-
cieši ar savu izskatu un izturēšanos at-
gādināja īstus blēžus. Tika dzītas kaut 
kādas rebes, jo šķiroties abas puses 
likās apmierinātas.

„Es domāju par savu māti kā vis-
krāsainākā, neatstāstāmākā humora 
pārpilnu,“ stāsta Elza Pūce. „Viņa lie-
lāko tiesu runāja dzejā vai arī pušķoja 
ikdienas valodu ar bībeliskiem iztei-
cieniem. Piemēram meita (kalpone) 
saka:„Saimniec, šitā bļoda ieplīsusi.“ 
Māte:„Tā jāliek pravietim pie kājām!“ 
Tas nozīmēja, ka jāmet „Mēnesdēlu“ 
jomā, kur slīcināja visus saplēstos 
traukus. Vai atkal, ja brālis vai tēvs ne-
varēja uz skapja augšas atrast vajadzī-
gās lietas: „Aklais, atvelc nost to deķi, 
kas priekš tavām acīm stāv!“ Dienvi-
dū iešanu māte apzīmēja tā:„Jātliekas, 
lai ēdiens savienojas ar miesu.“

Es nevaru atturēties, nepastāstī-
jis vēl vienu gadījumu. Mūsu kaimi-
ņienei Skabu māju saimniecei bijis 
mīļākais – precējies priekšpuisis, kas 
dzīvojis turpat pirtsmājā. Kādā ziemas 
naktī likumīgi laulātais vīrs atradis 
viņu pie sievas gultā. Mīlnieks vienā 
krekliņā, plikiem stilbiem diedzis at-
pakaļ uz pirtiņu, laulenis apakšbiksēs 
ar cirvi pakaļ. Par laimi pakaļdzinējs 
iekritis kupenā un pazaudējis ieroci. 
Bēgli pa to laiku sieva paslēpusi, un 
starpgadījums beidzies bez asins izlie-
šanas. Bomammas komentārs: „Mīles-
tības un dusmu trakumā orgāni vese-
li.“ Ne tikai tas, ko viņa teica, bet arī 
kā tas tika pateikts, bija humora pilns.

Viņai bija skarba āriene, bet mīk-
sta sirds, kaut arī Pirmais pasaules 
karš bija beidzies jau turpat 17 gadu, 
viņa šad tad mēdza pārlasīt no frontes 
rakstītās tēva vēstules un apraudāties. 
„Kad viņš to rakstīja, es zināju, ka vi-

ņam grūti,“ viņa mēdza sacīt.
Paunu žīds Ābrams Beitlers (saukts 

Jēlais Žīds, jo grābstījies ap sievie-
šiem) vienmēr iekārtojās tā, lai šabas 
varētu svinēt mūsmājās. Atceros, ka 
viņš sēdēja ar ragiem uz pieres, lūgša-
nas šalli ap pleciem pie virtuves loga.

Te būs vēl viens notikums par ko, 
bomammai par godu, vajadzētu Tela-
vivā vai Jeruzālemē iestādīt palmu. 
Kādā vēlā rudens vakarā bomammu 
pamodinājusi neatlaidīga klauvēšana 
pie namdurvīm. Klauvētājs bijis Sar-
kanbārdis, īstā vārdā Kravics – Ābra-
ma zirgotā versija – un lūdzis pēc palī-
dzības. Tālākais ir Kravica bēdu stāsts.

Vēlu vakarā viņš iebraucis Cēlāju 
mājas pagalmā ar nodomu palikt tur pa 
nakti. Viņš reti kad Cēlājos iegriezies, 
tāpēc sēta bijusi pasveša. Un tad – oi 
cores – noticis kas šausmīgs. Liktenī-
gajā dienā mazmājiņa ir bijusi pārcelta 
uz citu vietu, un Sarkanbārdis iekritis 
neaizbērtajā bedrē. Laukā gan ticis sa-
viem spēkiem, bet, vai nu nav gribējis 
iet istabā, vai arī nav laists negantās 
dvakas dēļ, tāpēc braucis pa zemes 
ceļu, aptuveni 3 km, pie Siliņ mātes uz 
Pārgauju.

Bomamma apžēlojusies, uzsildī-
jusi pirtī ūdeni, vispirms gan liekot 
Sarkanbārdim noskaloties Mēnesdēlu 
jomā. „Pēc tam pirtī iekšā,“ kā viņa 
vēlāk stāstīja, „žīdu vienā baļļā, drē-
bes otrā.“ Tās, kuras nav varējusi iz-
tīrīt, apraktas un vietā iedotas bopapa 
drēbes.

Sākotnēji viņa ar sava dēla Mārtiņa 
sievas izvēli nemaz nav bijusi apmieri-
nāta. Viņa cerējusi uz kādu no Zābaku 
mājas meitām. Skolotājs paliekot sko-
lotājs, no tāda neko nevarot zināt, bet 
tas, kurš mākot izvārīt ēdienu, tas esot 
ritīgs cilvēks. Māte gan ātri tikusi at-
zīta par ritīgu cilvēku, lai gan esot bi-
jis cīņa par manis kopšanas metodēm. 
Māte uzvarējusi.

Mums abiem ar bomammu bija vā-
jība – patika, ka kasa muguru. Mans 
pieprasījums bija tik biežs, ka viņa 
sāka lietot drāšu matu birsti. Es biju 
nokasīts strīpains, bet neizdevu ne 
pīkstiena.

Bomamma mocījās ar muguras 
sāpēm, un man bija jauns uzdevums: 
staigāt kājām pa viņas muguru no 
kakla kumbra līdz krustiem un atkal 
atpakaļ, un tā desmit reizes. Notu-
rēt līdzsvaru nemaz nebija tik viegli, 
tāpēc man atļāva to darīt sēdus, kas 
savukārt bija ļoti garlaicīgi. Es ņēmu 
līdz grāmatu. Pēc katras puslappuses 
es pavirzījos gabaliņu uz priekšu, tad 
atkal gabaliņu, līdz bomammas dibens 
bija klāt. Tad pārslēdzos atpakaļgai-
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jiem ir tagad jāmāca latviešu valoda kā 
svešvaloda, jo bērnu latviešu valodas 
līmenis gadu tecējumā ir krasi mai-
nījies. Bet sapratu, ka skolotāji lieto 

modernu metodiku un aktīvi cenšas 
pielāgoties šodienas apstākļiem. Spēļu 
grupas un skolas darbs ir tik ļoti ap-
sveicams. Esmu pārliecināta, ka bēr-
niņi, kuri apmeklē Adelaides latviešu 
spēļu grupu un konsekventi arī viņu 
vecāki, daudz ko var iegūt, pateicoties 

vadības un darbinieku lielajam, ne-
mitīgajam darbam, kas vēl pie tam ir 
veikts ar prieku un smaidu. Jūsu pūles 
ir patiešām svētīgas. Pateicos par ie-
spēju piedalīties seminārā.

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaidē – latviskai izglītībai
Turpinājums no 6. lpp.

tā. Gabaliņu pa gabaliņam, gabaliņu 
pa gabaliņam, gabaliņu pa gab... Bļā-
viens: Nesēdi uz galvas!

Meitām pie viņas gāja grūti. Rīko-
jumi tika izdoti pavēles formā. Tā kā 
lai tiktu ienests ūdens! Viņa bija val-
donīga visu mūžu.

Bomammai viņas mātesmāte savā 
miršanas stundā bija atstājusi vīveļu 
un cūku sarkanguļas vārdus, kas bija 
ierakstīti zilā burtnīciņā un stāvēja uz 
bufetes. Viss tika darīts Tā Kunga vār-
dā, vecā ortogrāfijā un par brīvu! Ka-
mēr nav bijis ievilkts telefons, slimo 
lopiņu īpašnieki ieradušies personīgi, 
vēlāk zvanījuši pa telefonu.

Bomamma, burtnīciņu rokās, pēc 
tam noenkurojās lielās istabas aizkrā-
snē un kaut ko murmināja. Lai vīve-
ļu vārdi iedarbotos, bija jāzina lopiņa 
vārds un krāsa.

„Reiz pavasarī, Lieldienu diev-
kalpojumā, visi bijām baznīcā,“ stāsta 
Elza Pūce. „Sprediķa laikā iedrāzās 
Nikasdēla saimnieks, kaut ko pačuk-

stēja mātei. Tā vēja ātrumā izmetās 
no baznīcas, baznīcēnu skatu pava-
dīta. Vecajam mācītājam Stāmeram 
uz laiciņu apstājās sprediķa teikšana, 
līdz baznīcēnu skati atgriezās pareizā 
virzienā. Nikasdēla zirgam bija pieme-
tušās vīveles. Toreiz mēs gan visi (tēvs, 
brālis un es) protestējām, lai nu tīri pa 
baznīcas laiku nenoņemas ar pūšļoša-
nu, bet Nikasdēla zirgs, laikā apvār-
dots, uz vietas bija vesels.“

Bopaps savu laulāto draudzeni 
vienmēr zoboja par pesteļošanu, bet 
par panākumiem nestrīdas.

Un te nu jārunā par Pētera Siliņa 
pasaules ilgām, kā to dzejiski dēvēja 
Bomamma, un kas sākās pēc ilgākas 
staigāšanas pa krogiem.

„Apmēram reiz gadā mūsmājās 
iestājās dīvaina atmosfēra,“ stāsta 
Elza Pūce. „Tēvs nenāca ēdamreizēs 
pie galda, sēdēja nekustīgi istabā vai 
gulēja gultā vaļējām acīm. Reiz pat 
sakravāja sainī šādas tādas mantas, 
lai dotos prom. Māte raudāja un tei-
ca: „Tēvam atkal uznākušas pasau-
les ilgas.“ Tādās reizēs steidzīgi tika 
izsaukta vecāmāte, pie kuras griezās 

tikai svarīgos gadījumos kā pie aug-
stākās instances. Vecāmāte iesoļoja 
mūsmājās mātes un onkuļa pavadībā, 
ģērbusies baznīcas drēbēs. Notika īsa, 
klusa runāšana ar tēvu, un parasti viņš 
otrā dienā atgriezās normālā dzīvē.“

Vācu okupācijas laikā to reiz pie-
redzēju arī es. Vecāmāte jau bija mi-
rusi. Viņš jau bija sasaiņojis pauniņā 
savas mantas un gatavojās iet prom. 
Bomamma skrēja pie manis, lai eju ar 
viņu runāt. Es negāju. Nezinu, kāpēc, 
jo viņš man bija tuvs cilvēks. Kaut kā 
lietas nokārtojās pašas.

Bomamma mums, drošvien, būtu 
devusies līdzi bēgļu gaitās, bet, kad 
Bopaps atsacījās braukt, arī viņa pali-
ka. Savas dzīves pēdējos 10 gadus viņa 
bija pilnīgi akla. Bopaps nodzīvoja vēl 
tikai pāris gadus.

Siliņ Annis nomira Spārēs 
1960. gada 8. martā. Viņas beidzamie 
vārdi: Kur mana māja? Kur mani bēr-
ni?

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpinājums sekos
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turpinājis studijas J. Vītola Mūzikas 
akadēmijā, iegūstot maģistra grādu 
(mag.art.) kordiriģēšanā. Pirmie kon-
certi kā kora diriģentam bijuši Talsu 
pusē 1990. gados, leģendārā diriģenta 
Prof. Jāņa Dūmiņa ievadījumā. Gints 
ir bijis vairāku koru vadītājs un nule 
atzīmējis savam RTU jauktam korim 
Vivere 10 gadu pastāvēšanas jubileju. 
Gints bija XXIV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenta 
asistents, koru koordinators, un XXV 
un XXVI Dziesmu svētku virsdiri-
ģents. 2015. gadā Gints bija Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svēt-

ku Noslēguma koncerta māksliniecis-
kais vadītājs. Kopš 2010. gada ir Talsu, 
Rojas, Dundagas novadu Koru apriņ-
ķa virsdiriģents.

Gints bijis J. Mediņa Rīgas Mūzi-
kas vidusskolas diriģēšanas pedagogs, 
Rīgas Doma kora skolas Diriģēšanas 
programmas vadītājs un RDKS jauktā 
kora diriģents, un patreiz ir šīs skolas 
vadītājs. 2014. gada oktobrī par iegul-
dījumu interešu izglītības sistēmas 
attīstībā un pedagogu profesionālajā 
pilnveidē viņam piešķirts Valsts iz-
glītības satura centra ārštata meto-
diķa statuss. Gints ir Latvijas zēnu 
kora saieta Zaļā bumba idejas autors 
un mākslinieciskais vadītājs; nomet-
ne dibināta, lai dotu zēniem papildus 

motivāciju ieinteresēties kora mūzikā, 
ietilpinot programmā orientēšanās un 
citas sportiskas nodarbības. Gints bija 
Pasaules koru olimpiādes 2014 žūrijas 
komisijas dalībnieks un patreiz sastāv 
ikgadējo koru skates žūrijas komisijā. 
Dziedājis kamerkorī Ave Sol un ir Ra-
dio kora paplašinātā sastāvā.

Šis ir mākslinieka pirmais Austrā-
lijas apciemojums.

Sirsnīga pateicība Latvijas Kul-
tūras ministrijai par dāsno atbalstu 
Latvijas Simtgades Dziesmu un deju 
svētku projektu īstenošanai Austrālijā.

Anita Andersone
Koristu kopmēģinājumu un Simtgades 

projektu koordinatore Austrālijā
Laikrakstam „Latvietis“

Virsdiriģents Gints Ceplenieks
Turpinājums no 9. lpp.

fonda vadītāja Elita  Pētersone. Fil-
mas nokļūšanai līdz festivālam Toron-
to palīdzējis arī nu jau bijušais Latvijas 
goda konsuls Ontario Imants Purvs. 
Filmas izrāde 13.  novembrī, sākums 
plkst. 20.30.

Visas filmas tiek izrādītas kino-
teātrī The Royal (608 College St., To-
ronto), un ir par brīvu, tomēr aicinot 
ziedot, lai varētu nodrošināt šādu festi-
vālu rīkošanu arī nākotnē. Bez tam, ir 
iespēja arī rezervēt vietu, samaksājot 

$10. Tad nebūs jāstāv rindā un jāuz-
traucas, ka var nepietikt sēdvietas.

Vairāk par festivālu un tajā redza-
mām filmām var uzzināt internetā: 
www.euffto.com.

Filma tiks izrādīta arī Kanādas 
galvaspilsētā Otavā un Kanādas rie-
tumu piekrastē – Vankuverā. Otavieši 
uz filmas izrādi aicināti 24. novembra 
vakarā, plkst. 19.00. Šogad festivāls 
norisinās Nacionālās galerijas (Na-
tional Gallery) kinoteātrī (380 Sussex 
Drive, Ottawa). Plašāka informācija 
par festivālu Otavā ir lasāma Kanādas 
filmu institūta mājaslapā internetā: 

www.cfiicf.ca.
Kino mākslas interesenti Vanku-

verā filmu Es esmu šeit (Mellow Mud) 
varēs baudīt 3. decembra pēcpusdie-
nā, sākums plkst. 16.00. Kā ierasts, 
festivāls norisināsies kinoteātrī The 
Cinematheque (1131 Howe Street, 
Vancouver), plašāka informācija in-
ternetā: www.thecinematheque.ca. 
Filmas izrādi Vankuverā finansiāli 
atbalsta Latvijas goda konsuls Britu 
Kolumbijā Eric Savics.

Vita Gaiķe
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums LA

Eiropas filmas Kanādā
Turpinājums no 2. lpp.
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Svētdien, 29. oktob-
rī, Sietlas latviešu drau-
dze svinēja Reformāci-
jas 500. gadadienu un 
Pļaujas svētkus. Altāri 
baznīcā bija pušķojusi 
Vaira Pelēķe-Kristofere 

(Christopher) ar rudens pļaujas mo-
tīviem: rudzu vārpu saulīte smaidīja 
pāri salmu kūlīšiem; bagātīgs grozs 
pilns ar augļiem un dārzeņiem; Mai-
jas Atvaras rudzu maize. Svētā vaka-
rēdienā, kā citus gadus, bija Gunas 
un Viļņa Kleperu paštaisītais vīns un 
Maijas Atvaras dievgalda maize.

Prāveste Daira Cilne savā sprediķī 
pacēla jautājumu: kas ir īpašs mums, 
luterāņiem? Viņa uzsvēra, ka galve-
nais pamats Lutera teoloģijai ir taisno-
šana ticībā. Luters ir teicis: ,,Mēs esam 
pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots 
ticībā, neatkarīgi no bauslības dar-
biem.“ Mums vajadzētu sev atgādināt, 
ka mēs esam kristīti – Dieva mīļotie 
bērni, apliecināti kristībās. Arī dzīves 
gaišajos brīžos to atgādināsim sev, lai 
nepiemirstam Dieva klātieni. Prāveste 
priecājās, ka šogad svinam Reformāci-
jas svētkus kopā ar Pļaujas svētkiem, 
kas ir Pateicības svētki, jo mums ir tik 
daudz, par ko pateikties.

Pirms un pēc dievkalpojuma 
Dr. Andris Āboliņš atskaņoja Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils, dažādos 
aranžējumos. Dievkalpojumu ku-
plināja koris Siguldas balsis Maijas 
Riekstiņas vadībā, dziedot Ir tomēr 
viens, Laudate omnes gentes un Ein 
feste Burg ist unser Gott (no J. S. Baha 
Reformācijas kantātes). Koristu balsis 
skaisti piepildīja baznīcas telpu, pa-
stiprinot svinīgo svētku noskaņu.

Pēc dievkalpojuma prāveste aici-

nāja baznīcēnus pulcēties ārā pie mūsu 
Luterkoka – pīlādža, ko Sietlas latvie-
šu draudze iestādīja 2010. gadā. Tas ir 
brālis LELBĀL stādītam Luterkokam 
Vitenbergā, jau krietni paaudzies. Pēc 
prāvestes teiktiem svētiem vārdiem 
visi kopā nodziedāja Lai Dievu kopā 
slavējam (Laudate omnes gentes). Šo 
dziesmu LELBĀL dalībnieki dziedāja 
Vitenbergā 2010. gadā.

Tad bija laiks doties uz pusdienām, 
ko bija sagatavojušas čaklās Draudzes 
dāmu komitejas locekles, Maijas At-
varas vadībā. Latviešu nama zāle bija 
pušķota ar rudens ziediem no Dainas 
Kusinas dārza un zariem ar krāšņām 
lapām. Pirms pusdienām Jānis Atvars 
rādīja divas īsas filmiņas ar skaistiem 
dabas skatiem un citātiem no svētiem 
rakstiem, garīgās mūzikas pavadī-
jumā. Pēc galda lūgšanas baznīcēni 
baudīja bagāto svētku mielastu, cū-
kas cepeti ar skābiem kāpostiem un 
citām piedevām. Kafijas galdam, kas 
bija pārpilns ar dažādiem gardumiem, 
Linda Beiniķe bija uzcepusi svētku 
klinģeri, kas veidoja skaitli 500.

Pusdienu laikā Rita Rubene un 
Inta Vīsta (Wiest) piedāvāja lozes 
bagātajai loterijai, kur varēja laimēt 
četrus lielus grozus ar visādiem labu-
miem, ka arī altāra augļus un maizi, 
vīnu un ievārījumu no Kleperu ģi-
menes. Izlozi vadīja draudzes priekš-
nieks Jānis Šulcs un sekretārs Ēriks 
Raisters. Visiem par prieku viešņa 
no Kalifornijas – Dzirda Upāna (92 
g.v.), kas agrāk dzīvoja Sietlā un bija 
atbraukusi apciemot draugus, laimēja 
divus grozus! Dzidra lūdza, lai grozu 
ar augļiem lozē vēlreiz, jo viņai drīz 
jālido atpakaļ un visu taču nevarēja 
ņemt līdzi. Kā iepriekšējos gados, Ju-

ris Cilnis arī šoreiz laimēja vienu no 
groziem – tas liekas kļuvis par tradīci-
ju, bet būdams devīgs cilvēks (un var-
būt juzdamies mazliet neērti par savu 
atkārtoto laimi), viņš grozu uzdāvinā-
ja kaimiņam pie galda, Pēterim Gali-
ņam. Tā dāsnuma un pateicības gars 
mājoja, visos svinot Reformācijas un 
Pļaujas svētkus! Apmeklētāji turpinā-
ja baudīt pēcpusdienu priecīgā, drau-
dzīgā gaisotnē.

Liels paldies no Draudzes dāmu 
komitejas visiem svētku dalībniekiem 
un labvēļiem, kas atbalsta tās darbu!

Inta Morusa
Laikrakstam „Latvietis“

laikā, kad latviešus vietējie varas turētāji 
pat neuzskatīja par tautu, bet gan vien par 
zemnieku šķiru, šis dalījums būtībā no-
zīmēja to, ka latvieša lāsts ir viņa valoda.

Ja kādam izdevās tikt ārā no šīs kār-
tas un pārvācoties, tad viņš uzreiz kļuva 
par cienījamu sabiedrības locekli. Tas 
nozīmē, ka vaina neslēpās nedz viņa 
ādas krāsā, prāta spējās vai vēl kādās ci-
tās iedzimtās īpašībās, bet vien valodā, 
kura tad arī noteica piederību tai vai citai 
šķirai un lielā mērā noteica cilvēka kva-
litāti. Vēlākos laikos arī pāriešana krie-
vu pareizticībā, krievu vārdu un uzvār-
du pieņemšana vai pāriešana uz krievu 
valodu bija veids, kā dzīvē tikt uz augšu.

Cilvēka dzimtā valoda, kurā viņš 
iepazīst šo pasauli un ar kuras palīdzību 
sevi vispār apzinās par cilvēcisku būtni, 
varētu būt pati svarīgākā cilvēka patības 
daļa, ja neskaita ķermeņa fizioloģiskās 

funkcijas. Līdz ar to, ja cilvēks savas 
dzimtās valodas un tātad savas patības 
dēļ tiek nemitīgi pazemots un pazemināts 
sociālajā statusā, tad veidojas zināms 
mazvērtības komplekss, ka viņa dzimtā 
valoda ir kaut kas nevērtīgs un kaut kas 
tāds, ko neviens cits normāls cilvēks taču 
negribēs no brīvas gribas mācīties. Tāpēc 
tad, kad tiešām kāds citas tautības cilvēks 
iemācās mūsu valodu, mēs par katru tādu 
priecājamies no sirds kā mazi bērni un it 
kā pat īsti nespējam noticēt, ka mūsu va-
loda tiešām bijusi tā vērta, lai to mācītos.

Protams, ka tādi vēsturiskie aps-
tākļi arī stiprināja iekšējo pretestību un 
spītu. It īpaši redzot to, ka, neraugoties 
uz dzimtās valodas atšķirību, latvieši 
kā fiziski, tā arī intelektuāli ir tikpat 
spējīgi kā citu tautu pārstāvji, ja vien 
tiem netiek radīti mākslīgi šķēršļi. Taču 
atkal un atkal vēstures gaitā mums ne-
mitīgi ir bijis jāsaskaras ar to, ka mūsu 
valoda it kā ir nevērtīgāka par citām.

Spilgts piemērs ir mērķtiecīgā Lat-

vijas pārkrievošana cara impērijā un 
padomju okupācijas laikā. Pāreja uz 
krievu valodu oficiālajā dokumentācijā 
zinātnē, rūpniecībā, valsts iestādēs īpaši 
pastiprinājās vēl pēdējos pirmsatmodas 
gados, tātad, pat neraugoties uz Mihaila 
Gorbačova sāktajām pārmaiņām PSRS. 
No savas pieredzes atceros, ka astoņ-
desmito gadu vidū latviešu skolās krie-
vu valodas un literatūras stundu skaits 
panāca un sāka pat pārsniegt latviešu 
valodas un literatūras stundu skaitu.

Domāju, ka tieši šis skaudri izjustais 
dzimtās valodas jeb katra cilvēka patī-
bas apdraudējums bija tas iemesls, kas 
pārliecināja lielāko daļu latviešu aktīvi 
piedalīties cīņā par tautas brīvību un 
valsts neatkarības atjaunošanu, jo ne jau 
visi bija tieši cietuši padomju okupācijas 
varas represijās. Taču neapšaubāmi, ka 
katrs latvietis padomju okupācijas laikā 
bija saskāries ar viņa dzimtās valodas 

Valodas trauma
Turpinājums no 1. lpp.

Pļaujas svētki Sietlas latviešu draudzē
,,Pat ja es zinātu, ka rīt ir pasaules gals, es tomēr vēl šodien stādītu ābelīti.“ Mārtiņš Luters

No kreisās: Dzidra Upāna, Dr. Zaiga 
Alksne-Filipsa (Phillips).
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Austra Kaža dzimusi Kijevā, Uk-
rainā 1913.  gada  13.  oktobrī.  Viņa 
mira 2017. gada 25. oktobrī Veilandē, 
(Wayland) Masačūsetsas štatā.

Austra bija žurnālista Jura Kažas 
(dzīvo Rīgā) un būvuzņēmēja Andra 
Kažas (dzīvo Veilandē) māte. Austra 
bija kādreizējā Rīgas dārzu direktora 
Andreja Zeidaka un viņa sievas Ma-
rijas Gulbes meita. 1874. gadā dzi-
mušais Andrejs miris 1964. gadā, bet 

Marija – 1977. gadā; abi trimdā Ņūto-
nā pie Bostonas. Austra pavisam agrā 
bērnībā piedzīvoja Pirmo pasaules 
karu un Brīvības cīņas, kuras vēl lielā 
vecumā spilgti atcerējās. Austra mācī-
jusies Natālijas Draudziņas ģimnāzijā 
Rīgā, pēc tam La tvijas Universitātes 
vēstures fakultātē. Bija studenšu kor-
porācijas Dzintra loceklē.

1944. gadā Austra kopā ar vecā-
kiem devās no Latvijas uz Vāciju, kur 
no neliela attāluma piedzīvoja Drēzde-
nes bombardēšanu 1945. gada februārī. 
Pēc bēgļu gaitām kara pēdējos mēne-
šos (no dažām debesu pusēm tuvojo-
ties Sarkanarmija un Rietumu sabied-
rotiem) viņa nonāca Augustdorfā, kur 
strādāja par skolotāju latviešu ģimnā-
zijā un arī par tulku, izmantojot angļu 
un vācu valodas zināšanas. August-
dorfas ģimnāzija vēlāk pārtapa Mins-
teres Latviešu ģimnāzijā. Starp viņas 
audzēkņiem bija vairāki vēlāki trimdas 
latviešu sabiedriskie darbinieki.

1947. gadā Austra apprecējās ar 
Jāni Kažu (miris 2008. gadā ASV), 

1949. gada dzima dēls Juris. Ģimene 
ASV Displaced Persons (DP) prog-
rammas ietvaros 1951. gadā pārcēlās 
uz Bostonu, ASV. Tur Austra strādāja 
dažādos darbos, tostarp elektronikas 
nozarē, līdz pensionējās 70. gadu bei-
gās. 1954. gadā dzima dēls Andris.

Austra ilgus gadus brīvprātīgi 
strādāja Bostonas Latviešu skolā kā 
vēstures skolotāja un piedalījās Dzin-
tru dzīvē. Palīdzēja audzināt mazdēlus 
Aldi un Kārli, kuri kā mazi bērni bieži 
uzturējās vecvecāku ģimenes mājās 
Ņūtonā, spēlējoties dārzā.

Austras garo un ražīgo mūžu 
mīļā piemiņā tur abi dēli ar sievām 
Unu (Rīgā) un Guntu, mazdēli Aldis 
ar sievu Aleksu (dzīvo Sanfrancisko, 
ASV), Kārlis (students Bostonā), Dā-
vis ar dzīvesbiedri Jūliju (dzīvo Umeo, 
Zviedrijā) un Nīls ar dzīvesbiedri Lin-
du un mazmazbērni Eliots un Dante 
(kuri dzīvo Stokholmā), kā arī maz-
dēls Matīss (students Ņujorkā) un citi 
radi un tuvinieki Latvijā.

Juris Kaža

104 gadu vecumā mirusi Austra Kaža
Bijusī Bostonas (ASV) Latviešu skolas skolotāja

Austra Kaža.

un tātad viņa paša cilvēciskās būtības 
noniecināšanu lielākā vai mazākā mērā. 
Totalitārais režīms ar svešas valodas 
uzspiešanu bija dziļi ievainojis daudzus.

Mazāks nav sliktāks
Vēstures radīto mantojumu mēs da-

žādos veidos joprojām nesam uz saviem 
pleciem, nereti pat vairāmies to nokratīt. 
To var vērot gan tad, kad pat pašu latvie-
šu vidū atradās tādi, kas 2012. gada tautas 
nobalsošanas par divām valsts valodām 
sakarā atteicās saprast, kāds apdraudē-
jums tas ir tautai un valstij. To redzam 
arī tad, kad daudzu no dzimtās zemes 
izceļojušo latviešu bērni ar vecāku ziņu 
ātri pāriet uz sazināšanos mītnes zemes 
valodā. To izjūtam uz savas ādas tad, kad 
kā normu esam pieņēmuši nepamatotās 
krievu valodas prasības darba tirgū.

To izjūtam arī tad, kad sabiedriska-
jā sarunā tiek kārtējo reizi iemesta ide-
ja, ka latviešu valoda nav pietiekami 
konkurētspējīga, tādēļ labāk pāriet uz 
angļu valodu mūsu pašu vietējās skolās 

un augstskolās. Arī tad, kad tiek mek-
lēti iegansti, lai no ārzemēm aicinātās 
amatpersonas vai darbinieki nemācī-
tos latviešu valodu, jo neesot jau jēgas. 
Atkal un atkal latviešiem tiek atgādi-
nāts, ka viņu valoda ir zemāka un ne-
vērtīgāka nekā citas pasaules valodas. 
Turklāt vienmēr pašu latviešu starpā 
atrodas kaismīgi šādu ideju atbalstītāji.

Tas tiesa, ka ir dažas valodas, ko ir 
vērts apgūt papildus dzimtajai valodai, 
jo tās tiek izmantotas pasaulē kā starp-
tautiskas saziņas līdzeklis, taču tas nebūt 
nenozīmē, ka kāda valoda ir vērtīgāka 
nekā citas. Tāpat kā ar cilvēkiem – garā-
ka auguma vai krietnākas miesas būves 
cilvēks nav automātiski labāks vai vērtī-
gāks par mazāka auguma un smalkākas 
uzbūves cilvēku. Ne visās lielāka izmēra 
valstīs ir labāka dzīve nekā mazākās.

Kad mazs bērns sāk saprast pirmos 
vārdus un mācās runāt, tad nav nozīmes, 
cik lielas tautas valodā viņš to dara. No-
zīme ir tam, lai viņš spētu dziļi un pa-
matīgi iepazīt apkārtējo pasauli caur 
valodu, kādā viņš sazinās ar saviem 
tuvākajiem cilvēkiem. Kad cilvēks būs 
kārtīgi apguvis savu dzimto valodu, vi-

ņam būs vieglāk apgūt arī dzīvē un dar-
bā nepieciešamās svešvalodas. Ar labām 
un izkoptām dzimtās valodas zināšanām 
varēs arī kārtīgi apgūt cilvēces gara un 
domas mantojumu, kas tulkots dzimtajā 
valodā, jo reti kuram no mums, ja vien 
neesam profesionāli tulkotāji, ir tik labas 
svešvalodu zināšanas, ka varam bez aiz-
ķeršanās lasīt sarežģītus zinātniskus vai 
daiļliteratūras tekstus svešās valodās.

Neatkarīgi no lietotāju skaita, latvie-
šu valoda ir valoda, kurā varam gan pār-
tulkot, gan paši rakstīt labu dzeju, krāšņu 
daiļliteratūru un sarežģītus zinātniskus 
tekstus. Pārlaidiet acis grāmatveikalu 
plauktiem. Kas tikai viss nav iztulkots 
latviešu valodā – Platons, Plūtarhs, Se-
neka, Augustīns, Kirkegors, Kants, 
Hābermāss, Korāns, Bībele... Valoda, 
kurā tas viss ir izlasāms, izdomājams un 
izbaudāms, diezin vai ir tik nevērtīga, 
konkurētnespējīga un maza. Tikai mūsu 
valodas trauma ir liela un dziļa.

Sanita Upleja
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums portālā LA 
http://www.la.lv/sanita-upleja-

valodas-trauma/

Valodas trauma
Turpinājums no 12. lpp.

Sertifi cēta Austrālijas vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča (MARN:1575233) 

Kontakti:
M: 0416 359 950 (zvaniem Austrālijā)
E: info@seloniamigration.com.au
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Lāčplēša dienai veltītie pasākumi Rīgā 11. novembrī
9.00 Rīgas Domā: Ekumeniskais 

dievkalpojums
11.00 Rīgas Brāļu kapos: Vainagu 

nolikšanas ceremonija
11.00 – 16.00 Kultūras pils “Zie-

meļblāzma” parkā: Izglītojošs  pa-
sākums  bērniem  un  jauniešiem 
sadarbībā ar LR Nacionālajiem bru-
ņotajiem spēkiem. Karavīru ikdiena, 
ekipējuma un ieroču demonstrācijas, 
pārvietojamā lauku virtuve, praktiski 
piemēri rīcībai ekstremālās situāci-
jās. Rīko RPKIA Kultūras pils “Zie-
meļblāzma”

11.00 – 19.00 Latvijas Nacionāla-
jā vēstures muzejā: Lāčplēša  dienai 
veltītas izstādes un pasākumi . Rīko 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
13.00 Laukumā pie Brīvības pie-

minekļa: Nacionālo  bruņoto  spēku 
un Iekšlietu ministrijas  vienību mi-
litārā parāde

14.00 Pie Rīgas pils: Svinīgā Go-
dasardzes maiņa

14.45 Pie pulkveža Oskara Kalpa-
ka pieminekļa: Ziedu nolikšanas ce-
remonija un jaunsargu svinīgā  solī-
juma došana

15.00 – 19.00 Latvijas Neredzīgo 
bibliotēkā: Svecīšu aizdegšana Straz-
dumuižā.  Izstāde “Karavīra dzīves 
stāsts”, lāpu gājiens, ugunskurs un sa-
runas par Brīvības cīņām. Rīko Latvi-
jas Neredzīgo bibliotēka

15.00 – 20.00 Kultūras centrā “Ri-
tums”. Pasākums “Vai tādēļ nedzie-
dāju?” Folkloras kopas “Skandinie-
ki”, “Zvīgzna”, “Grodi”, “Garataka”, 
“Budēļi”, “Savieši”, “Vilkači”, “Lāns”, 
“Laiva” un jauniešu studija “Banga”, 
vīru koris “Tēvzeme”. Radošās darb-
nīcas, silta tēja. Rīko Kultūras un tau-
tas mākslas centrs “Ritums”

15.30 Pie pieminekļa Rīgas 6. 
kājnieku pulka kareivjiem Kurzemes 
prospekta un Slokas ielas krustojumā, 
Imantā. Piemiņas  brīdis  Sudrab-
kalniņā   Vīru kori “Absolventi” un 
“Silvicola”, aktieris Ivars Puga, NBS 

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
12. novembris
Kaija, Kornēlija
1937. dramaturgs Pauls Putniņš.

13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1652. Peter Heinrih Engelbrehts iecelts 
par Tobago mācītāju.
1877. sabiedriska darbiniece, rakstnie-
ce Anna Rūmane-Keniņa (arī Anna 
Rūmane-Kēniņa).
1926. ārsts-patologs Niks Niteckis.
1937. dzejnieks, literatūrzinātnieks 
Imants Auziņš.
1972. Latvijas hokejists Grigorijs Pan-
teļejevs.

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1882. Latvijas ģenerālis LKok Fricis 
Virsaitis (zināms arī kā Fricis Elter-
manis). Izsūtīts 1941. g. 14. jūnijā; mi-
ris Vjatkā 1943. gadā.
1922. Jāni Čaksti ievēl par Latvijas 
Valsts pirmo prezidentu.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Imants Kronītis.

1963. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, diriģente Lilita Daenke.

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1787. baltvācu matemātiķis, dabaszi-
nātnieks, matemātikas profesors Jel-
gavas ģimnāzijā Georgs Magnuss fon 
Paukers (Magnus Georg Paucker).
1857. saskaņā ar Rīgas pilsētas centra 
rekonstrukcijas plānu, tiek uzsākta Rī-
gas mūra vaļņu norakšana.

16. novembris
Banga, Glorija
1917. dibināta Latvijas Pagaidu Nacio-
nālā Padome (LPNP) Valkā.
1972. dibināts PBLA Kultūras fonds.

17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Starptautiskā studentu diena
1918. dibināta Latvijas Tautas Padome 
(pagaidu parlaments).
1928. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Ilmārs Lūsis.
1957. finanšu speciālists, diplomāts 
Daris Gunārs Dēliņš.

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
diena
1352. Rīgā tiek izveidota korporatīva 
amatnieku apvienība Mazā ģilde.
1832. publicists, vēsturnieks, etno-
grāfs, folklorists, izdevējs Gustavs 
Manteifelis.
1847. skolotājs, literāts Miķelis Klusiņš.
1918. Otrā Rīgas pilsētas krievu (tagad 
Nacionālajā) teātrī notiek Latvijas Re-
publikas proklamēšanas akts. Latvijas 
Tautas Padome pasludina neatkarīgu 
Latvijas valsti.
1918. literāts, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1935. atklāj par tautas saziedotiem lī-
dzekļiem uzcelto tēlnieka Kārļa Zāles 
veidoto Brīvības pieminekli Rīgā.
1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1967. izglītības un preses darbiniece, 
interneta portāla Latvians Online lī-
dzīpašniece Daina Grosa.
1987. demonstrācijas Rīgā, Liepājā.  ■

Adelaides Latviešu Draudžu Palīdzības Apvienība (ALDPA)
šī gada 14. septembrī zaudēja vienu no šī humānās palīdzības pasākuma dibinātājiem 1992. gadā –

ARTŪRU BERĶI.
Artūrs daudzus gadus izveda sūtamo saiņu aprēķinus ikvienam palīdzības sainim sūtīšanai uz mūsu tēvzemi 

Latviju; tilpņos pēc skaita – 49. Nebija darba, kuru Artūrs nebūtu darījis; – sagādājis kastes sūtīšanai un tās 
nostiprinājis, izmērījis, aprēķinājis cenu, iekasējis samaksas un tās nodevis kasierim.

Artūrs pildīja šīs lielas „darba kurpes“ ar prieku, mīlestību un izturību lai palīdzētu paku saņēmējiem Latvijā.
Mēs esam skumjās un sērojam par to, kā mums vairs nav, jo mums būs šīs „Artūra darba kurpes“ jāaizpilda.

Artūr! Tu esi gaišā aizsaulē – 
AR DIEVU!
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  11.  nov., plkst. 14.00 Lāč-
plēšu piemiņas sarīkojums DV namā. 
Latvijas Goda konsula Valda Tomaņa 
svētku runa Kas ietilpst Goda konsu-
la pienākumos? Priekšnesumi. Kafijas 
galds. Visi laipni lūgti.
Svētdien, 12. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Svētdien,  12.  nov., plkst. 14.00 Am-
ber Aged Care gadskārtēja pilnsapul-
ce – AAC 58 Avenue Road, Paradise. 
Visiem būs iespēja apskatīt plānus jau-
nām piebūvēm.
Piektdien,  17.  nov., plkst. 17.30 Tā-
lavas Lielajā zālē Latvijas Valsts 
dibināšanas 99 gadadienas atceres 
Pieņemšana; piedalīsies bijušais Lat-
vijas Valsts prezidents VALDIS ZAT-
LERS. Svētku uzrunu sniegs LR Goda 
konsuls Dienvidaustrālijā VALDIS 
TOMANIS. Visi aicināti! Lūdzam 
apstiprināt dalību (lai varētu nodroši-
nāt uzkodas) līdz š.g. 11. novembrim, 
zvanot 0403040076, vai e-pasts skai@
adam.com.au
Sestdien, 18. nov., plkst. 8.30 18. no-
vembra karoga uzvilkšana DV namā.
Sestdien, 18. nov., 18. novembra Die-
na Latvijai Tālavā. Plkst.9.00-10.00 
Karogu uzvilkšana Tālavas pagalmā. 
Plkst.10.30-12.30 Svētku akts Tālavas 
lielajā zālē un bērnu aktivitātes Tāla-
vas pagalmā. Svētku runātājs Valdis 
Zatlers. Plkst.12.30 Pēcpusdiena ar 
adelaidiešu mīļāko latviešu mūziku un 
dejām Tālavas lielajā zālē – ieeja brīva.
Sestdien, 18. nov., Tālavā – Diena Lat-
vijai! Svētki visiem latviešiem, ģime-

nēm un jauniešiem. plkst. 9.00 – 10.00 
Tālavas pagalmā – Latvijas un Austrā-
lijas karogu uzvilkšana: dzīvā mūzika 
orķestra izpildījumā; Svētbrīdis; Svēt-
ku runātājs bijušais Latvijas Repub-
likas prezidents (2007 – 2011) Valdis 
Zatlers; Kopbilde; plkst. 10.30 – 12.30 
Svētku akts Tālavas Lielajā zālē; bēr-
nu aktivitātes Tālavas pagalmā. Svēt-
ku runātājs Valdis Zatlers; Koncerts 
Tālavas Lielajā zālē; Latvijas valsts 
dzimšanas dienas tortes gatavošana; 
mūzika Četru Kaķēnu izpildījumā; 
kafija, kūkas, uzkodas un dzērieni būs 
nopērkami; plkst. 12.30 – Pēcpusdiena 
ar adelaidiešu mīļāko latviešu mūziku 
un dejām Tālavas Lielajā zālē – ieeja 
brīva.
Trešdien,  22.  nov., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Birkenhead Hotel, Birkenhead. Pus-
dienu cena, sākot ar $15. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 20.nov.
Sestdien,  25.  nov., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS Pavārmākas kurss – 
cepsim piparkūkas. Mīkla un izejvie-
las dekorējumiem būs sagādātas, bet 
mīklas rullis gan pašiem jāņem līdzi. 
Ieejas maksa $5.
Svētdien, 26. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 19. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 11. nov., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā BLB sarīkojums; LATVIJAS 

VALSTS SVĒTKU AKTS ar Valda 
ZATLERA svētku runu. Piedalās ko-
ris Baltika un pianists Olegs Stepa-
novs.
Sestdien, 18. nov., plkst. 12.00 Latvie-
šu namā RUMMY & ZOLĪTES pēc-
pusdiena. Piedalīšanās $10.
Svētdien,  19.  nov., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā Dejosim, dancosim! Visi 
laipni lūgti mācīties latviešu dejas; 
līdzi ņemt enerģiju, izturību un ērtas 
kurpes!
Svētdien, 19. nov., plkst. 14.00 Saules 
Zaķa pulciņš; bērni varēs piedalīties 
arī dancošanā! Ja jums interesē satikt 
citus un dalīties zināšanās par latviešu 
valodu, tradīcijām, ēdienu, dziesmām, 
dejām un rotaļām, gaidīsim jūs Saules 
zaķa pulciņā. Nodarbības notiks divās 
valodās bērniem (no 1-91!). Paziņosim 
ar epastu, ja būs kādas izmaiņas tik-
šanās datumos. Tuvāku informāciju 
sniedz Marta Eiduka (0451 435 015) 
epasts: marta.eiduka@gmail.com
Sestdien, 25. nov., plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu namā Piparkūku 
cepšana. Lūdzu, nāciet iemācīties 
vai atsvaidzināt piparkūku cepšanas 
mākslu! Būs arī tēja ar latviešu gardu-
miem, un dalībnieki varēs ņemt mā-
jās izceptos gardumus. Dalības mak-
sa $20, bērniem $10, bērniem zem 5 
bez maksas. Tēja citiem $5. Lūdzu 
pieteikties līdz 18. nov., zvanot Ka-
ren McDougall: 0419 689 175;  epasts: 
brisbanelatviancommunity@gmail.
com
 

 
Turpinājums 16. lpp.

un Zemessardzes pārstāvji, Zemessar-
dzes orķestris. Rīko RPKIA Kultūras 
un atpūtas centrs “Imanta” sadarbībā 
ar NBS

16.00  –  23.00  Pasākums  “Brī-
vības  cīnītāju  gars  cauri  visiem  lai-
kiem” 16.00 Piemiņas brīdis Rīgas 
Brāļu kapos; 17.00 – 19.00 Lāpu gājiens 
maršrutā Brāļu kapi – Gaujas iela – Mie-
ra iela – Brīvības iela – Brīvības pie-
mineklis; 18.00 – 18.30 Svētbrīdis pie 
Brīvības pieminekļa; 17.00 – 22.00 Lat-
viešu Strēlnieku laukumā Brīvības cī-
nītājiem veltīta ekipējuma, bruņojuma, 
sadzīves priekšmetu ekspozīcija sadar-
bībā ar biedrību “Latviešu karavīrs”; 
19.00 Latviešu karavīru daudzinājums. 
Vīru kopas “Vilki”, “Skandinieki” un 
“Vilkači”; 19.30 Vīru kopa “Vilki”; 
20.00 Uguns plosta palaišana Daugavā 
pie Akmens tilta; 20.30 Sadziedāšanās 
pie Rīgas pils; 21.00 Latviešu Strēlnie-
ku laukumā orķestris “Ducele”; 22.00 
Etnoroka grupa “Laimas muzykanti”. 
Rīko nodibinājums “Daugavas vanagu 
pārstāvniecība Latvijā” sadarbībā ar 

biedrību “Latviešu karavīrs”
18.00 Rīgas Latviešu biedrības 

Lielajā zālē. Latviešu  dziesminieku 
koncerts. Piedalās Haralds Sīma-
nis, Āris un Saulceris Ziemeļi, Elīna 
Līce, Silvija Silava, Uldis Ozols, Ar-
nis Miltiņš, Kristīne Locika-Sudmale, 
Kristaps Sudmalis, Agita Kaužēna, 
Ēriks Pozemkovskis un citi Austras-
bērni. Vada Dzintars Tilaks. Rīko 
biedrība “Austras biedrība”

18.00 Kultūras centrā “Iļģu-
ciems”. Koncerts “Pērkonvīra pasa-
ka”  Grupa “Pērkonvīri” – Mikus Ča-
varts, Tālis Gžibovskis, Kalvis Vītols, 
Kristīne Ādmine, Oksana Gotlube/
Ieva Nīmane, Raimonds Bartašēvics, 
Inita Šalkovska. Rīko RPKIA Kultūras 
centrs “Iļģuciems”

19.00 Rīgas Domā. Koncerts 
“Latvju rekviēms” Latvijas simtga-
dei veltītā festivāla “Trīs zvaigznes” 
ietvaros. Orķestris „Rīga“, Valsts 
Akadēmiskais koris “Latvija”, solisti 
Kristīne Gailīte, Ieva Parša, Sergejs 
Jēgers, Krišjānis Norvelis. Diriģents 
Valdis Butāns. Bezmaksas ielūgumi 
no 3. novembra Rīgas Doma kasē. 
Rīko pūtēju orķestris „Rīga“

19.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāz-
ma”  Koncerts  “Aiz  Daugavas  vara 
dārzs”   Grupa “ElektroFolk”. Rīko 
RPKIA Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

19.00 Latvijas Universitātes Lie-
lajā aulā Koncerts “Īstens  latvietis”. 
Jauktie kori “Aura”, “Vivere” un “In-
tis”, vīru koris “Absolventi”, sieviešu 
kori “Via Stella” un “Spīgo”, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
sieviešu koris. Solisti: Daumants Kal-
niņš, Ance Krauze un Anete Viļuma. 
Mākslinieciskais vadītājs Edgars Vī-
tols. Rīko LU Kultūras, mākslas un iz-
glītības jaunrades biedrība “Juventus”

19.00 – 22.00 Anglikāņu Sv. Pes-
tītāja baznīcā Daugavmalā  mierīgs 
vakars  19.00 Koncertprogramma 
“Vēl viens sapņu dārzs”; Larisa Car-
jkova (ērģeles), koklētāju ansamblis 
“Cantata”; 19.40 Rīgas Latviešu bied-
rības kamerkoris “Austrums”, Zemes-
sardzes koris “Stars”. Diriģents Ārijs 
Šķepasts; 21.00 Latgaliešu poproka 
grupa “Dabasu Durovys”; Pasākuma 
moderators Raitis Zapackis. Rīko RP-
KIA koncertorganizācija “Ave Sol”

Ieeja pasākumos bez maksas.

Lāčplēša diena Rīgā
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2017. gada 11. novembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. novembrī.
€1 = 1,51970 AUD
€1 = 0,88370 GBP

€1 = 1,67800 NZD
€1 = 1,16540 USD

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 19. nov., plkst. 11.00 Nāca-
retes baznīcā DRAUDZES 30 GADU 
JUBILEJAS dievkalpojums ar diev-
galdu prāvesta Jāņa Priedkalna vadī-
bā. Pēc tam jubilejas svinēšana blakus 
zālē.

Kanberā
Līdz  12.  nov., Kanberas Parlamenta 
namā (Presiding Officers’ Exhibition 
Area, Level 1) skatāma mākslinieka 
Imanta Tillera un aborigēnu māksli-
nieka Maikla Džagamara (Michael Ja-
gamara) kopīgā gleznu izstāde.
Svētdien, 26. nov., plkst. 16.00 Latvi-
jas Valsts proklamēšanas atceres akts 
Immanuel baznīcas zālē, 37 Burnie St, 
Lyons. Svētku runu Latvija un latvie-
ši mūsdienu pasaulē teiks kādreizē-
jais Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Aktā piedalīsies arī Zatlera 
kundze un LAAJ priekšsēde, PBLA 
vicepriekšsēde un Amerikas Latviešu 
biedrības izvirzītā kandidāte PBLA 
priekšsēdes amatam, Kristīne Saulīte 
un Pēteris Saulītis no Melburnas, kā 
arī citi viesi. Ieeja pret labprātīgiem 
ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  19.  nov., plkst. 13.00 Lat-
vijas Valsts svētku atceres dievkalpo-
jums Sv. Pētera baznīcā, Reid. Kalpos 
mācītājs Dainis Markovskis no Mel-
burnas draudzes. Mācītājs pārnakšņos 
pie Intas un Imanta Skrīveriem. Ja 
kādam ir vēlēšanās tikties ar mācī-
tāju personīgi, lūdzam sazināties ar 
draudzes priekšnieku (6248 0582) līdz 
15. novembrim.

Kērnsā
Svētdien, 12. nov., Valsts svētku svi-
nības ar bijušā Latvijas Valsts prezi-
denta Valda Zatlera līdzdalību res-
torānā Tha Fish, Australian Seafood 
G7b Pier Point Rd, Cairns

Melburnā
Sestdien,  11.  nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu nama Misiņa zālē Melburnas 
Latviešu organizāciju apvienības piln-
sapulce Latviešu namā.
Sestdien, 11. nov., plkst. 13.00 Latvie-
šu nama Misiņa zālē Melburnas Lat-
viešu nama kooperatīva gadskārtējā 
pilnsapulce.
Sestdien, 11. nov., plkst. 16.00 Latvie-
šu nama Misiņa zālē Rīgas (1.) gaidu 
un Rīgas (102.) skautu vienību mītnes 
vakars. Mītnes vakarā apskatīsim fo-
togrāfijas no Latvijas skautu simtgades 
atceres nometni Simtgades ugunskurs, 
kurā piedalījās 15 Austrālijas gaidu un 
skautu vienības dalībnieki.
Svētdien, 12. nov., plkst. 12.00 Svētā 
Krusta baznīcā, pēc dievkalpojuma 
DVMN un MLELD atzīmē Lāčplēša 
atceri. Akts un referāts – Jēkabs Dze-

nis, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. 
Kolekte par labu Lestenes baznīcas 
atjaunošanai.
Otrdien, 14. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Svētdien, 19. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā 
ar bijušā Latvijas Valsts prezidenta 
Valda Zatlera līdzdalību.
Piektdien, 24. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. nov., plkst. 10.00 MLV 
gada noslēguma akts Latviešu namā
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  12.  nov., plkst. 11.00 Lāč-
plēša dienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā. Karavīru piemiņas diena – 
akts un referāts sekos baznīcas zālē.
Sestdien,  18.  nov., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Latvi-
jas Republikas Proklamēšanas diena.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Kapus-
vētki Foknera kapos. Svētbrīži 3 kap-
sētās. Plkst. 10.00 – Sv. Krusta. Plkst. 
11.00 – māc. Buģa. Plkst. 11.30 – māc. 
Kociņa.

Pertā
Sestdien,  18.  nov., Latvijas Valsts 
svētki – plkst.7.00 Karoga uzvilkšana; 
plkst.18.00 Karoga nolaišana un svēt-
ku akts.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  19.  nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien,  11.  nov., plkst. 11.00 DV 
namā Lāčplēša dienas atceres sarīko-
jums. Pusdienas.
Ceturtdien, 16. nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien,  18.  nov., plkst. 19.00 Lat-
viešu namā Valsts svētku svinības ar 
bijušā Latvijas Valsts prezidenta Valda 
Zatlera līdzdalību.
Ceturtdien, 23. nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 25. nov., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā Valda Zatlera referāts.
Sestdien, 25. nov., plkst. 17.00 Latvie-
šu namā Reiņa Jaunā koncerts.
Līdz  3.  dec.  zīmējumu izstāde Har-
rington Street Gallery, 17 Meagher St, 
Chippendale. Ar 4 zīmējumiem pieda-
lās Ojārs Greste.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  12. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  19.  nov., plkst. 10.00 Lat-
vijas Valsts svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
 

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 12. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 19. nov., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  26.  nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Rukvudā, latviešu nodalīju-
mā. Mirušo piemiņas diena.

Zelta piekrastē
Sestdien, 18. nov., plkst. 12.00 Valsts 
svētku svinēšana Juri un Margitas mā-
jās 56 Tradewinds Ave., Paradise Po-
int. Groziņi. Juri 55775570.

Jaunzēlandē
Sestdien, 18. nov., plkst. 17.30 Diev-
kalpojums un Latvijas neatkarības die-
nas svinēšana. Dievkalpojumu divās 
valodās ar dievgaldu vadīs māc. Kol-
vins Makfersons. Sekos oficiāla daļa 
ar runu ap plkst. 19. Svinības turpi-
nāsies ar saviesīgu vakaru. Kā paras-
ti, nemiet līdzi groziņu, dzērienus un 
mantiņas izlozei! Ieeja pret ziedojumu. 
Visi lapini lūgti.

Vācijā
Sestdien, 18. nov., Valsts svētku pasā-
kumi Latviešu centrā Minsterē. 10:00 
Minsteres Uppenberg skolā norisi-
nāsies svētku volejbola turnīrs. 11:00 
kopā skatīsimies filmu Vārpa - apsolī-
tā zeme par latviešiem Brazīlijā. 17:00 
sāksies svētku pasākuma svinīgā daļa, 
uzstāsies deju kolektīvs MiLaDeKo, 
koris Dudan, mūsu viesi Imanta Di-
manta un Draugi un citi. 19:00 sekos 
svētku balle ar dejām un dziesmām.

Latvijā
Sestdien,  11.  nov., Lāčplēša dienas 
atzīmēšana. Skat. atsevišķo sarakstu.
Svētdien, 19. nov., Latvijas Nacionā-
lajā operā  Maestro Aleksandra Viļu-
maņa koncerts. Pirmajā daļā skanēs 
mūzika no Jāņa Mediņa operas Uguns 
un nakts, Alfrēda Kalniņa operas Ba-
ņuta un Romualda Kalsona operas 
Pazudušais dēls, ko interpretēs solisti 
Laura Teivāne, Andžella Goba, Mi-
hails Čuļpajevs, Nauris Puntulis, Kal-
vis Kalniņš un Edgars Ošleja, kā arī 
Latvijas Nacionālās operas koris un 
orķestris. Koncerta otrā daļa Maestro 
un izcilā basbaritona Egila Siliņa sa-
darbībā skanēs Modesta Musorgska, 
Kārļa Marijas Vēbera, Rudžēro Leon-
kavallo, Umberto Džordano un Rihar-
da Vāgnera mūzika. Koncerta režisore 
ir Dace Volfarte, scenogrāfs Andris 
Freibergs.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


