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Sniegs Rīgas pievārtē 2021. gada novembrī.

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
Veido īpašu diasporas piesaisti Latvijai

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā
Cienījamie foruma
dalībnieki un organizatori! Sveicu jūs gadskārtējā Pasaules latviešu
ekonomikas un inovāciju forumā!
Man ir patiess prieks,
ka šī gada foruma uzmanība ir veltīta
mūsu galvaspilsētai Rīgai – tās izaugsmes iespējām un konkurētspējai.
Šī gada oktobrī iepazinos ne tikai ar Rīgas jauno domi un tās pirmo
darbības gadu, bet arī tikos ar Rīgas
apkaimju biedrībām un apmeklēju
inovāciju kustību VEFRESH, lai diskutētu par pilsētas attīstību.
Esmu gandarīts, ka diskusijas par
šiem būtiskajiem jautājumiem notiks
arī šīs dienas forumā, un es ceru, ka
tās būs konstruktīvas un rosinošas.

Savā uzrunā Rīgas domē dalījos
plašākā redzējumā par pilsētas attīstību, taču šodien vēlos izcelt dažus no
šiem aspektiem.
Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai ir
īpaši atbildīga loma mūsu valstī. Ar
trešdaļu valsts iedzīvotāju Rīga veido
vairāk nekā pusi no iekšzemes kopprodukta (IKP). Ja pieskaitām Pierīgas
pašvaldības, tās jau ir divas trešdaļas
no mūsu IKP. Atsevišķās nozarēs, tostarp finanšu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu,
pienesums ir vēl augstāks.
Neapšaubāmi Rīga ir mūsu valsts
ekonomikas galvenais dzinējspēks.
Tādēļ visas valsts interesēs ir nostiprināt Rīgu, lai caur to veicinātu izaugs-

Saturs

Austrālijas ziņas......2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15
Latvijas ziņas....................1, 2, 3, 5, 6, 12, 13
Latvieši pasaulē...................... 1, 2, 3, 10, 13
Redakcijā.......................................................3, 13
LV prezidents........................................... 1, 2, 3
Aivars Līdums...................................................2
Turpinājums 2. lpp. AL58.KD – Iveta Rone, Sarma Strazda.....4
AL58.KD – Jānis Grauds.....................................5
Jānis Purvinskis.................................................6
Skaidrīte Dariusa.............................................7
Anita Andersone........................................8, 9
Sandra Milevska..................................... 10, 13
Ojārs Greste......................................................11
Anita Mellupe......................................... 12, 13
Sēru vēstis.........................................................14
Marija Perejma................................................15
Datumi................................................................15
Sarīkojumi, ziņojumi........................... 15, 16
Eiro kurss............................................................16

9HRLINH*gjjaac+

Laikraksts „Latvietis“

2. lpp.

Trešdien, 2021. gada 8. decembrī

Matisons atkal uzvaras tribīnē
Latviešu, Adelaidē
1953. gadā dibinātā šaha
kluba Matisona „A“ komanda, šogad atkal reiz
triumfē Dienvidaustrālijas meistarsacīkstēs.
Piedalījās deviņas labākās komandas.
Matisons ar pārliecinošu uzvaru
ieņēma 1. vietu ar 24 punktiem, atstājot 2. vietā Modbury ar 18.5 punktiem
un 3. vietā Adelaide ar 17.5 punktiem. Matisona četriniekā cīnījās IM
Trevor Tao, Maikls Hofs (Michael
Hoff), Robert Hoile, Aivars Līdums
un rezervē – Pēteris Balards (Peter
Ballard).
Līdz šai dienai Matisona „A” komanda ir visvairāk apbalvotākā komanda Dienvidaustrālijā, bet diemžēl
no latviešiem ir palicis tikai viens spēlētājs.
Sākot ar 1948. gadu Austrālijā no
Vācijas bēgļu nometnēm sāka ierasties
daudzi spēcīgi latviešu šahisti. Adelaidē mājvietu atrada Lūcijs Endzelīns,
Kārlis Līdums, Gunārs Bērzzariņš,
Laimons Mangalis, Pauls Purkalītis, Artūrs Janelsītis un citi. Viņi
ātri vien uzņēma sakarus ar vietējiem
šaha klubiem un sāka spēlēt viņu komandās. Lai latviešu šahisti neizklīstu, bijušā Liepājas šaha meistara Kārļa
Līduma iniciatīvā 1953. gadā tika nodibināts klubs, kurš varētu apvienot
šos talantīgos šahistus. Vienprātīgi nolēma šim jaunajam klubam dot vārdu
Matisons, tādā veidā godinot latvieti
Hermani Matisonu, kas 1924. gada
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Turpinājums no 1. lpp.
mi visā Latvijā. Rīgai ir jākļūst par
reģionālo Baltijas ekonomikas centru,
par Ziemeļeiropas metropoli.
Šī Rīgas stratēģiskā attīstība notiek un notiks kopskatā ar mūsu valsts
kopējo attīstību, it īpaši izmantojot arī
Latvijas atveseļošanās un noturības
mehānisma plānā noteiktajām prioritātēm paredzētos līdzekļus.
Tas vispirms attiecas uz pārmaiņām ilgtspējas virzienā, kur Rīgai ir
jādod ievērojams ieguldījums mūsu
kopējā zaļā kursa īstenošanā – gan attiecībā uz digitālo transformāciju, gan
nevienlīdzības mazināšanu sabiedrībā,
gan arī zināšanu un prasmju stiprināšanu mūsu cilvēkiem. Tieši tas ir izšķirošais faktors, kas nodrošinās Latvijas
un līdz ar to arī Rīgas izaugsmi.
Rīga ir izglītības, zinātnes un inovāciju centrs. Rīgā ir VEFRESH un
Jaunā Teika, kur atrodas ievērojama
daļa lielāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumu. Pārdaugavā veidojas t. s. Zināšanu jūdze,

FOTO no Aivara Līduma personīgā arhīva

Latviešu šaha klubs Adelaidē

No kreisās: Aivars Līdums, Pēteris Balards (Peter Ballard), IM Trevor Tao,
Maikls Hofs (Michael Hoff), Robert Hoile.
Parīzes Olimpiādē ieguva pasaules
amatieru šaha titulu.
Spēcīgais latviešu klubs jau drīz
pēc nodibināšanas sāka dominēt vietējos turnīrus. Gadu gaitā, diemžēl,
dibinātāji lēnām sāka atkrist. un nebija
talantīgu pēcnācēju, kas tos atvietotu.
Lai klubs varētu pastāvēt, bija jāmeklē
jauni ceļi.
Kad bijušais divkārtējais Dienvidaustrālijas jaunatnes šaha čempions
Aivars Līdums pārņēma kluba vadību 1960. gados, viņš sāka piesaistīt
arī cittautiešus. Galvenais mērķis bija
turpināt celt latviešu un Hermaņa Matisona vārdu Austrālijas šaha sabiedrībā, un tas arī sekmīgi izdevās.
Šajās dienās kluba galvenā aktivitāte ir, piedaloties augstāko līme-

ņu komandu turnīros, un grūtākais
vienmēr ir atrast talantīgus spēlētājus.
Līdz šim tas ir izdevies, un Matisons
pēc tik daudziem gadiem vēl vienmēr
ir dominējošs spēks vietējā šaha pasaulē. Cik ilgi tas turpināsies, to grūti
pareģot. Aivars kādreiz bija jaunākais
komandā, tagad viņš ir vecākais!
Aivars Līdums
Laikrakstam „Latvietis“

kas ir izglītības, zinātnes un inovāciju
teritorija.
Rīga ir mājvieta daudziem starptautiski atpazīstamiem uzņēmumiem,
un šeit ir arī Latvijas pirmais (šobrīd
arī vienīgais, bet ceru, ka tas tā nepaliks) jaunuzņēmums, kas ieguvis vienradža statusu.
Taču netrūkst arī darāmā, lai Rīga
varētu attīstīties. Globālajā inovāciju
indeksā mēs redzam, ka ir liels izaugsmes potenciāls. Inovāciju sistēmai,
izmantojot šo potenciālu, ir jāveicina
Latvijas kopējā ekonomiskā transformācija no piesārņojošās ekonomikas
uz zaļo ekonomiku. Tas ir Eiropas
kurss, un tas ir arī pasaules kurss, jo
citādāk mēs neizbēgsim no klimata
katastrofas, kas pēc pārdesmit gadiem
var piemeklēt visu pasauli. Latvijai ir
jādod savs pienesums.
Rīga ir viena no pirmajām 100 Eiropas pilsētām, kas ir apņēmusies kļūt
klimatneitrāla līdz 2030. gadam. Man
jāsaka, ka šis mērķis ir ļoti ambiciozs.
Mēs esam turpat 2022. gadā, un tas
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nozīmē, ka vēl palikuši astoņi gadi, lai
Rīga kļūtu klimatneitrāla. Šajos astoņos gados mums būs jāpiedzīvo un jāakceptē daudz pārmaiņu, lai sasniegtu
šo nepieciešamo mērķi. Pārmaiņas uz
labu, bet kas īslaicīgi būs saistītas arī
ar zināmām neērtībām un nepieciešamību piemēroties jauniem apstākļiem.
No tā mēs nevaram izvairīties, ja gribam, lai Latvija neatpaliek no Eiropas
un visas pasaules. Eiropa šajā virzienā
iet uz priekšu, un, jo ātrāk mēs akceptēsim šos mērķus un darīsim visu, lai
tos sasniegtu, jo labāk mums būs, nevis vēlāk vilkties visiem iepakaļus un
censties ielēkt jau braucošā vilcienā.
Patlaban šī attīstība Eiropā un pasaulē
sākas, un Latvijai, protams, arī Rīgai,
manuprāt, ir jābūt šīs attīstības priekšgalā.
Tādēļ apsveicama ir Rīgas domes
priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa apņemšanās steidzami un inovatīvi risināt
klimata, vides un sabiedrības veselības jautājumus, investējot mobilitātes
un transporta infrastruktūras attīstībā,
atjaunojamo energoresursu izmantošanā un – ļoti būtiski – arī veidojot
ilgtermiņa mājokļu politiku. Viena
no lielākajām problēmām ir tā, ka sabiedrības vairākumam arvien vairāk
trūkst mājokļu par pieņemamu cenu.
Tieši šim apstāklim ir jāpievērš īpaša
uzmanība.
Viens no pilsētas attīstības veiksmes faktoriem ir Rīgas atvērtība
pasaulei un atpazīstamība, tai skaitā
nozīmīgu starptautisku pasākumu rīkošana.
Tikko Rīga uzņēma NATO ārlietu
ministrus vienā no lielākajām starptautiskajām konferencēm, kur ar sabiedrotajiem tika apspriesti drošības
izaicinājumi un uzsāktas diskusijas
par NATO jauno stratēģisko koncepciju.
Savukārt nākamā gada jūnijā Rīgā
norisināsies Trīs jūru iniciatīvas (TJI)
samits un Biznesa forums. TJI mērķis ir padarīt pievilcīgāku un attīstīt
reģionu Austrumeiropā un Centrāleiropā, starp Baltijas, Adrijas un Melno
jūru, kur vēsturisku iemeslu dēļ infrastruktūra ir mazāk attīstīta kā Eiropas
rietumu daļā. It sevišķi nepieciešama
attīstība infrastruktūras projektiem,
kas reģionā stiprinās transporta, enerģētikas un digitālos savienojumus.
Tādēļ nākamgad Rīgā pulcēsies
politiķi, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji no visām 12 Trīs
jūru iniciatīvas valstīm, no TJI stratēģiskajiem partneriem – ASV, Vācijas
un Eiropas Komisijas, kā arī no citām
ieinteresētām valstīm, tostarp Lielbritānijas un Japānas. Šis Trīs jūru iniciatīvas Biznesa forums, kas notiks paralēli politiskajam samitam, varētu būt
interesants arī dažiem no jums, cienītie foruma dalībnieki, lai dalītos savā
Turpinājums 13. lpp. pieredzē un iegūtu jaunus kontaktus.

Sveicināti, lasītāji!
Piemineklis Brīvībai,
jeb „Latvijas stāvstrops“,
kurš simboliski attēlo
brīvības jēdzienu un atgādina par latviešu karagūstekņiem Zedelgemas
karagūstekņu nometnē 1945.–1946.
tiks novākts. Tā ir izlēmusi Zedelgemas
pašvaldība Beļģijā. Atgādināšu, ka iniciatīva veidot pieminekli nāca tieši no
Zedelgemas pašvaldības, un to kopīgi
uz pusēm finansēja pašvaldība un Latvijas Okupācijas muzejs. Ziedotāji virs
EUR 100 saņēma piespraužamu tādu
pašu bitīti, kas parādās piemineklī.
Nopietnā kampaņa pret pieminekli
sākas jau agrāk šogad, kad žurnālista
Leva Golinkina rakstu sērija par it kā
nacistu godinošiem pieminekļiem publicēja populārais medijs ASV „Forward.
com“ (Medija devīze: „Jewish. Fearless. Since 1897.“). Medijs sevi raksturo
kā „zīmīgāko ebreju balsi Amerikas žurnālistikā“, un apgalvo: „Mēs dzenamies
pakaļ patiesībai, vienalga, uz kurieni tas
mūs aizved...“ Golinkina rakstam sekoja
virkne citu publikāciju dažādos medijos,
vainojot latviešus par visu iespējamo,
pat par beļģu karagūstekņu stāvokli.
Kampaņa nebija nekāds noslēpums,
un jāprasa, ko darīja Latvijas Okupācijas muzejs, lai aizsargātu izlietotos savu
ziedotāju līdzekļus EUR 50 000 apmērā
un aizstāvētu latviešu karavīru godu.
Piemineklis un pie tā uzstādītā, un tagad
jau novāktā, informācijas plāksne nekādā veidā neslavē nacistu režīmu un nekādā veidā neattaisno kara noziegumus.
Te prasījās agresīva paskaidrošanas kampaņa, jo šādi neatspēkoti raksti veido mums nelabvēlīgo vēstures
stāstu. Nevar vainot publikāciju par
žurnālista neadekvātu darbu, ja nav
gatavība to atspēkot.
Acīmredzot, galīgais lēmums par
pieminekļa aizvākšanu balstījās uz „15
vēsturnieku starptautiskā paneļa“ atzinumu pēc tikšanās Zedelgemā 26. un
27. novembrī.* Atzinums ir patiešām
nožēlojams un aizvainojošs visiem latviešiem. Panelis piekrīt, ka informācijas
plāksnes aizvākšana un Brivibaplein
(Brīvības laukuma) nosaukuma maiņa
uz kaut ko citu bija svarīgi pirmie soļi.
Panelis atgādina to, ka pretstatā
visām brīvprātīgām SS vienībām, Latviešu leģionu neuzskatīja par kriminālu
organizāciju ne Starptautiskais Militārais tribunāls Nirnbergā, ne ASV Pārvietoto personu komisija. Vienlaicīgi
panelis atkārtoti apgalvo, ka prāva daļa
no latviešu leģiona locekļiem bija agrāk
bijuši daļa no Drošības dienesta un Policijas bataljoniem, vispārināti uzskaitot visādus iespējamus noziegumus.
Panelis arī atzīst, ka Latvija bija
daļa no Padomju savienības.

3. lpp.
Runājot par Rīgas starptautisko
atpazīstamību, nevaru nepieminēt Rīgas kultūras piedāvājumu. Lai gan šī
foruma fokuss ir ekonomika, tomēr
kultūra ir ļoti svarīgs netiešs faktors
ekonomikas attīstībai. Pilsēta, kas ir
kulturāli pievilcīga, pievelk ekonomiku un talantus, jo padara dzīvi un
darbu šajā pilsētā pievilcīgu. Tādēļ
kultūras faktoru nedrīkst novērtēt par
zemu. Rīgai patiešām ir ļoti labs kultūras piedāvājums, un Rīga to arī pastāvīgi attīsta.
Nupat arī pārliecinājos par kultūras nozīmi ekonomisko sakaru veicināšanā, apmeklējot Latvijas Nacionālo
dienu EXPO 2020 DUBAI, kur Latvijas kultūras pienesums guva ārkārtīgi
lielu uzmanību ne tikai izstādes apmeklētāju vidū, bet arī rīkotājvalsts
politiķu un sabiedrības vidū. Mūsu
populārie mūziķi Intars Busulis, Abonementu orķestris un māsas Rancānes
izpildīja dziesmu arābu valodā, un tas
ļoti uzrunāja arābus.
Dārgie draugi!
Pateicos Pasaules Brīvo latviešu
apvienībai, priekšsēdei Saulītes kundzei un visiem foruma organizatoriem! Šis forums veido īpašu diasporas
piesaisti Latvijai un attīsta mūsu globālo latvietību Latvijas labā.
Paldies jums!
Valsts prezidents Egils Levits
4.12.2021.
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Kultūras dienas un tautas dejas
Kopš Austrālijas Latviešu Kultūras dienu pirmsākumiem, tautas dejas
ir bijušas neatņemama Kultūras dienu
un Austrālijas latviešu jauniešu dzīves
sastāvdaļa. To visu pārtrauca pandēmija, kas pārņēma pasauli 2020. gada
sākumā. Kopš tā laika gan tautas deju
mēģinājumi, gan iespējas dejot uzvedumos ir bijušas un vēl turpina būt
ļoti ierobežotas. Un tā arī Austrālijas
Latviešu 58. Kultūras dienās izpaliks
Tautas deju uzvedums.
Kad 2019. gada beigās Austrālijā
plosījās mežu ugunsgrēki, Sidnejas
Jautrais pāris devās uz Hantera ieleju, lai piedalītos Gretas imigrantu nometnes 70. gadu jubilejā. Tālumā bija
redzamas dūmainas debesis, un vienam otram drebēja sirds, bet svētki un
dejošana noritēja bez kļūmēm. Tomēr
dienu vēlāk avīzē lasījām, ka Gretas
apkārtni ir skāruši ugunsgrēki. Reti
kad, domājot par tautas dejām, domājam arī par dabas katastrofām. Jutāmies laimīgi, ka uguns briesmas mūs
neskāra un kalām mierīgākus tautas
deju plānus nākotnei. Daudzi dejotāji tikās Jaunatnes dienās Melburnā
2019. gada nogalē un solījās atkal
tikties Kultūras dienās – 2020. gada
decembrī Sidnejā.
2020. gada sākumā, pēc vasaras
brīvlaika, tautas deju kopas atkal atsāka darbību, bet jau drīzi vien kļuva skaidrs, ka dabai ar ugunsgrēkiem
vien nav pieticis. Mūs visus sagaidīja
daudz plašāka krīze – arī Austrālijā
bija parādījies Covida vīruss. Sekojot
valdības norādījumiem, pārtraucām
tautas deju mēģinājumus – nu tā uz
pāris nedēļām, kamēr viss nokārtojas.
Tās nedēļas stiepās garumā, un sapratām, ka tik vienkārši nebūs. Tautas
deju mēģinājumus parastajā formātā
nedrīkstēja atsākt.
Melburnas Ritenītis atsāka mēģinājumus attālinātā režīmā, ar Zoom
tehnoloģijas palīdzību un aicināja
arī dejotājus no citām pilsētām viņiem pievienoties. Lai gan bija jauki
tikties, kaut arī attālināti, un vērtīgi
vingrināties deju kustībās, tas tomēr
nebija tāpat kā būt visiem vienā telpā
un īsti dejot tautas dejas. Citas kopas

„Sprigulītis“ dejo 2020. gada novembrī, Valsts svētku svinībās Kanberā.

FOTO no Tomasa Volša (Walsh) personīgā arhīva

Mēģinājumi notika pat attālināti

mājsēdes, viņi turpināja Zoom mēģinājumus, līdz atkal drīkstēja tikties.
Tā tas turpinājās, līdz nedēļu pirms
paredzētā uzveduma pieteica atkal
mājsēdi, kas tad ilga vairākus mēnešus. Sidnejā Jautrais pāris tikai drīkstēja atsākt mēģinājumus aprīlī, un
tad arī sāka mācīties dejas Jāņu uzvedumam un domāt par Kultūras dienām. Bet pāris dienas pirms Jāņiem,
vīrusa Deltas variantam izplatoties,
arī Jaundienvidvelsas valdība pieteica
mājsēdi.
Vairāk vai mazāk līdzīga situācija turpinājās daudz vietās Austrālijā mēnesi pēc mēneša. Kultūras
dienu priekšdarbi vēl gāja uz priekšu, bet tautas deju dejotājiem bija
jāmaina plānus no deju lieluzveduma uz kaut ko mazāku, līdz kļuva
skaidrs, ka lai gan varēsim tikties
uz Kultūras dienām, noteikti pietrūks laika dejotājiem samēģināt,
lai sagatavotu uzvedumu, ar ko varētu uzstāties publikas priekšā, it
īpaši tā kā vienam otram dejotājam
droši vien kājas pašlaik ir mazliet
ierūsējušas. Tā nu arī šogad, pirmo
reizi, būs Kultūras dienas bez tautas
dejām, lai gan vēl ir cerība, ka tie,
kas gribēs kājas izkustināt, varēs
uzraut kādu danci...
Dejotāji gaida Kultūras dienas,
lai varētu beidzot ar draugiem tikties (nu tā īsti, ne ēterā) un gaida
2022. gadu, cerībā, ka pēc varenās
Covida potēšanās kampaņas varēs
atkal īsti dejot un realizēt sāņus noliktos plānus. Ceram visi dejot kopā
Kultūras dienu atsvētē gada beigās Jaunatnes dienās un 2023. gadā
varbūt pat Dziesmu un deju svētkos
Rīgā. Pandēmija nav varējusi iznīcināt dejas prieku – sirdī vēl dejojam
un ceram, ka drīz atkal dejosim īstajā dzīvē!
„Ritenītis“ Melburnā dejo „Tur, kur esam” – deja tika veidota MLOA Valsts
Iveta Rone un Sarma Strazda
svētku ierakstam 2020: https://vimeo.com/481312215
Laikrakstam „Latvietis“
FOTO no Lijas Andersones personīgā arhīva

vienkārši uz laiku pārtrauca darbību un cerēja, ka drīz jau atkal varēs
nopietni atsākt dejošanu. Melburnas
Piektais ritenis uzturēja kopības sajūtu, noturot Zoom „mēģinājumus“
bez dejošanas, lai neaizmirstos arī kā
atpūsties un aprunāties pēc enerģiska
mēģinājuma.
Un tā tas turpinājās nedēļu pēc
nedēļas. Vīruss neizplatījās vienādi pa visu Austrāliju. Valdībām dažādās pavalstīs arī bija atšķirīgas
idejas par to, kā ar vīrusu sadzīvot.
Līdz ar to, ierobežojumi un dejošanas iespējas katrā pavalstī atšķīrās
un mainījās no mēneša uz mēnesi, un
pat no nedēļas uz nedēļu. Viktorijā
jau 2020. gada beigās varēja ārā dejot, un vēlāk arī telpās. Kanberā bija
mazliet brīvāk, un Kanberas Sprigulītis varēja jau uzstāties brīvā dabā,
ezermalā 2020. gada Latvijas Valsts
svētku svinībās.
2021. gada sākumā jau gandrīz visi
varēja sākt domāt par kopīgu dejošanu
un piedalīšanos Kultūras dienās, kas
tad jau bija pārceltas no 2020. gada uz
2021. gada decembri.
Ritenītis atsāka mēģinājumus klātienē 2021. gada martā un ar sajūsmu
gatavojās uz Mēness svētkiem, kas
bija plānoti gada vidū. Kad Viktorijas pavalsts valdība piespieda īsas
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„Raganiņu klapatas“

Sidnejas
Latviešu
teātris (SLT) iestudē
Anitas Grīnieces viencēlienu Raganiņu klapatas un to izrādīs Kultūras dienu laikā Sidnejā. Par
Anitu Grīnieci jau rakstīju, tagad – par
lugu.
Lugu izvēlējos, lai tā būtu piemērota kā jauniem, tā arī pieaugušiem –
pasaka ar vieglu tēmu – slinkuma
pārmācīšana, izpalīdzība. Mātei piecas meitas, kas jāizprecina, un tas
sagādā galvassāpes, jo meitas pamatā
slinkas, un kas slinku gribētu ņemt
par sievu.
Ragana, dažkārt arī spīgana, latviešu un lietuviešu mitoloģijā ir parasti sieviešu kārtas būtne ar burvju spējām. Pasakās un teikās viņas
ar burvestību palīdzību vēl citiem
cilvēkiem ļaunu, bet ne Grīnieces raganas; viņas pamatā nav ļaunas, dzīvo
savu dzīvi un nevienam nedara pāri.
Raganai (Ilona Brūvere) piecas
meitas – Amālija (Kira Bruzgule),
kam svarīgākais ir viņas izskats, frizūra, Jozefina (Klāra Brūvere), kam
miegs mīļāks par darbu, Rozālija (Selga Tuktēna), kas dauzās par pasauli,
Milija (Kārla Tuktēna), kam pārmērīga aizraušanās ar svara ieturēšanu
un, protams, mīļākā un jaunākā – Cildiņa (Lāra Veidnere), kas ir gatava

No kreisās: Selga Tuktēna, Lāra Veidnere, Kārla Tuktēna, Ilona Brūvere.
palīdzēt mammai, bet vēl nav precību
gados. Tās ir raganiņas un, kā jau māsas, kādreiz savā starpā sadarbojas,
kādreiz saplēšas, bet vienmēr grib būt
pirmās kā pie ēdienu skapīša, tā arī pie
preciniekiem.
Klapatas – neizraisa dzīves vai
nāves situācijas, bet grūtības, jucekli,
nepatikšanas, haosu. Komiskas situācijas – smieklus. Vairāk neizpaudīšu,
tad būtu jābrīdina ar spoiler alert* –
pašiem jānāk skatīties.
No lugas:
Ragana: Ak, posts un bēdas ar jums!
Cita par citu slinkāka. Kurš jūs
tādas precēs?! Ak jūs, slinkuma
maisi! Ak, jūs, neprašas! Pat putru
nepalīdzat izvārīt!
Raganiņas aizbildinās, kad mamma
lūdz palīdzēt;

FOTO Jānis Grauds

Sidnejas Latviešu teātra izrāde AL58.KD

Rozālija: Es nevaru, man rokas netīras.
Jozef īne: Es arī nevaru. Man pirksts
sāp.
Amālija: Es nepavisam nevaru. Man
tak tā loka jāpabeidz.
Ansamblī redzēsiet kā pieredzējušas aktrises, tā arī jaunas sejas;
diemžēl – neviena puiša. Uz redzēšanos izrādē! Atgādinu, ka tā piemērota
arī bērniem – ņemiet līdzi: pirmdien,
27. decembrī, plkst.17.00 vai trešdien,
29. decembrī, plkst.14.00 Sidnejas Latviešu namā.
Jānis Grauds
Laikrakstam „Latvietis“
* Angl.: Spoilera brīdinājums. Atklās
zīmīgu informāciju par stāstu, sabojājot skatītāja baudu.

Izdod kalendāru ar unikālām fotogrāfijām
„Cilvēki un gadalaiki Roberta Johansona fotogrāfijās. Rīga, 20. gs. 30. gadi.“

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Atbalsta biedrība izdevusi
2022. gada fotomākslas kalendāru Cilvēki un gadalaiki Roberta Johansona
fotogrāfijās. Rīga, 20. gs. 30. gadi.
Sienas kalendārā izmantoti Latvijas fotogrāfijas vecmeistara Roberta
Johansona darbi, kuros iemūžināti
Rīgas dārzi un parki, Vecrīga, cilvēki
un gadalaiki.
Nozīmīgu daļu Roberta Johansona
(1877–1959) radošā mantojuma glabā
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Kalendārā pirmo reizi publicētas Johansona
Rīgas fotogrāfijas no albumiem, kurus

bibliotēka šogad saņēma dāvinājumā
no fotogrāfa mantiniekiem.
Kalendāra māksliniece ir Daiga
Brinkmane, ievadsleju autores –
Katrīna Teivāne, Liāna Ivete Beņķe. Fotogrāfijas vēsturniece, LNB
Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas
vadītāja Katrīna Teivāne stāsta, ka
Johansons, tāpat kā Vilis Rīdzenieks,
Jānis Rieksts, Mārtiņš Lapiņš un citi
viņa laikabiedri, pārstāvēja profesionālo fotogrāfu loku 19. gs. beigās un
20. gs. sākumā. Viņa ikdiena pārsvarā saistījusies ar darbu fotosalonā.
Tomēr ievērojama darbības joma bija
dokumentālā fotogrāfija. Katrīna Teivāne atklāj: „Dažādās Latvijas vietās Johansons fotografēja ainavas,
pilsētvidi un arhitektūras objektus.
Kā plašāko attēlu krājuma sēriju var
izcelt Rīgas uzņēmumus, kas estētiskā ziņā vairāk uzlūkojami kā galvaspilsētas senākās daļas mākslinieciska
dokumentācija.“

Liāna Ivete Beņķe, vizuālās kultūras pētniece: „Kalendārā izmantotie
Roberta Johansona attēli aicina doties
nesteidzīgā pastaigā pa Rīgas ielām,
pagalmiem un parku alejām pirms
teju simt gadiem, izteiksmīgi izrādot
pilsētu dažādos gadalaikos. Uzmanīgam vērotājam urbānā vide ir kā dzīvs
organisms, kas aug, mainās un transformējas. Par modernās, steidzīgās
pasaules klātbūtni liecina automašīnu rinda Pulvertorņa pakājē. Šaurās
Vecrīgas ieliņas pārmaiņām pakļaujas lēni, bet tolaik nesen atjaunotais
Grīziņkalna parks un baseins jau
sola jaunu un laikmetīgu pilsētvides
pieredzi. Fotoattēlos sastaptie cilvēki
atļaujas būt laiski – atgulties zālienā,
nesteidzīgi sarunāties uz parka soliņa,
eleganti izbraukt ar airu laivu pa centra kanālu loku. Tomēr galveno lomu
šajā kolekcijā ieņem pati pilsēta – tās
Turpinājums 6. lpp.

Laikraksts „Latvietis“
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Pertā, Valsts Svētkus vienmēr svinam 18. novembrī
Šogad Valsts Svētkus Pertā rīkot kārta
nu bija Pertas ev. lut.
Sv. Pāvila draudzei, ko
šogad tad visu rīkoja
draudzes pr. Ieva Vlāhova kundze.
Kad 18. novembra
rītā, plkst. 7.00 pie Pertas Latviešu
Centra augstajiem karogu mastos lēni
un svinīgi uzvijās sarkanbaltsarkanie karogi, Pertas latviešu kopiena
Latvijas valsts 103. dzimšanas dienas
svinības bija ievadījusi. Pēc Latvijas
valsts himnas mūsu kopīgas nodziedāšanas, šis mums jau tradicionālais
valsts svētku atklāšanas brīdis arī beidzās, un mums visiem tika atgādināts,
ka mums ir atkal jāierodas uz karogu
nolaišanu un svinīgo aktu plkst. 18.00.
Tagad varējām iet mājās, gludināt tautas tērpus, kleitas un uzvalkus, cept un
vārīt uzkodas, gatavoties svinību turpinājumam vakarā.
Sveiks Svētkos! – mēs sveicām
viens otru mūsu Valsts svētkos –
18. novembrī. To arī bieži nu dzirdējām, skanot Pertas Latviešu Centra
pagalmā ceturtdienas pievakarē, kad
visi atkal salasījāmies ap mūsu augsti
plīvojošajiem karogiem. Šoreiz Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi lēni
slīdēja lejā no Latviešu Centra abiem
karogu mastiem. Vēl turpinot, pēc
mūsu pertiešu tradīcijas, nodziedājām
jau ierasto korāli: Dievs Kungs ir mūsu
stiprā pils un tikām aicināti atpakaļ
Daugavas vanagu klubā, kur tad svētki
turpināsies ar svētku aktu.
Svinīgais akts iesākās ar divu tautu meitu pavadībā Daugavas vanagu
Pertas nod. pr. Ilmāra Rudaka ienestā Daugavas vanagu Latvijas karoga
ienākšanu klubā. Visus mūsu svarīgos
sarīkojumus esam vienmēr iesākuši
ar svētbrīdi, kad pateicamies Dievam
par to, ko Viņš mums ir devis, un izlūdzamies Viņa palīdzīgo roku arī mūsu
nākotnes darbos.
Tā kā māc. Gunis Balodis ir atvaļinājumā, viņš bija sazinājies ar
draudzes priekšnieci Ievu Vlahova
kundzi un lūdzis viņai noturēt svētbrīdi. Vispirms mūs aicināja Intas

Izdod kalendāru ...
Turpinājums no 5. lpp.

senā un modernā arhitektūra, izteiksmīgie ielu stūri, Rīgas galvenā dārznieka Georga Kūfalta izlolotie parki,
to paviljoni, tiltiņi, trepes un takas.
Johansons meistarīgi izspēlē lapotņu
gaismēnas, arhitektūras detaļu ritmu,
ēku veidotās ģeometriskās kompozīcijas.“
Izceļot Latvijas Nacionālās biblio-

Bija tautu dēls un tautu meitas un arī dzimšanas dienas kliņģeris.

FOTO Jānis Purvinskis

Daudz laimes Latvijai, viņas 103. dzimšanas dienā!

Robinsona kundzes klavieru pavadījumā nodziedāt pirmo dziesmu Bez
krāšņiem vaiņagiem, pēc tam Bībeles
lasījums un lasījuma atspoguļojums,
kam tad sekoja lūgšana un atkal mūsu
klavieru pavadījumā nodziedātā otrā
dziesma Šī zeme Tava, Dievs. Liels
paldies Intai Robinsona kundzei par
mums nepieciešamo pavadījumu.
Paldies Vlahova kundzei par viņas
uzņēmību būt vienmēr gatavai mūsu
mācītāju, kad viņš nav dabūjams, tik
labi atvietot.
Svētku runas vietā šovakar Ieva
Vlahova kundze mums nolasīja Kārļa
Skalbes Valsts Svētku runu, kuru viņš
bija sniedzis pēc Otrā pasaules karaVācijas bēgļu nometnē. Bija ļoti piemērots lasījums, paldies Ieva!
Galveno svētku uzrunu mēs noskatījāmies uz ekrāna, to mums sniedza
Marģers Krama kungs, mūsu jaunais
Latvijas vēstnieks Austrālijā, un paldies tiem ļaudīm, kuri bija runai arī
pielikuši tulkojumu angļu valodā, jo
mūsu vidū arvien biežāk ir arī Latvijas
pilsoņi, kuri latviešu valodu pārāk labi
vēl neprot. Liels paldies par to.
Vēstnieka Svētku uzrunai sekoja
Latvijas Goda konsula Pertā svētku
sveiciens pertiešiem, kuru viņš deva
abās valodās, bet angļu valodā uzsvēra mūsu latviešu valodas vērtību, kā
vienu no vecākajām Eiropas valodām,
kuru mums ir jākopj, jāmīl un jāuzglabā, cik vien tas ir iespējams. Viņš to jo
it sevišķi uzsvēra saviem klātesošiem,
pieaugošiem latviešu valodas skolniekiem, kuri bija ieradušiem šajā svarī-

gajā sarīkojumā.
Kā jau parasti, Valsts svētku aktā
ziņojam arī par Goda balvām un Atzinību saņēmējiem; jo sevišķi bija prieks
dzirdēt par Kristīnei Saulītei piešķirto Triju Zvaigžņu ordeni, ko mēs
visi atzinām, kā labi pelnītu atzinību.
Sveicam Tevi, Kristīne! Divi pertieši
arī saņēma LAAJ Atzinības rakstus
par ilggadīgiem un raženiem darbiem
tieši Pertas latviešu kopienai. Tie bija
Daugavas vanadžu ilggadīgā vadītāja
Rita Džonsona kundze un Latvijas
goda konsuls Pertā – Jānis Purvinskis. Sveicam abus!
Tad sekoja Latvijas Valsts Prezidenta Egila Levita uzruna tautiešiem
(arī ar tulkojumiem angļu valodā),
kurā Prezidents uzsvēra, ka mūsu tautas vara un spēks ir mūsu vienotībā,
kuru mums ir jākopj un jāuztur, lai
Latvija var pastāvēt brīva un varena.
Un prezidenta aicināti visi vienojāmies mūsu valsts lūgšanā Dievs, svētī
Latviju.
Svētku aktu nobeidzām noskatoties Jāņa Vucēna sastādīto filmu
Kokļu mūzikas koncerts, kurai sekoja
karoga iznešana, un tad tikām aicināti
pie vīna glāzes un mūsu dāmu sagādātiem ēdieniem; bija arī skaists dzimšanas dienas kliņģeris, par ko liels paldies Anitai Rudaka kundzei.
Paldies ciemiņiem, paldies rīkotājiem un tiksimies atkal nākamgad uz
Valsts 104. gadadienu!
Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“
2021. g. 18. nov.

tēkas krājuma daudzveidību un bagātības, LNB Atbalsta biedrība rada suvenīrus un dizaina lietas ar īpašu stāstu
un vērtību. To vidū ir arī ikgadējais
kalendārs. Iepriekšējie kalendāri bija
veltīti baltvācu mākslai un latviešu
kulinārajam mantojumam, šogad izdotais kalendārs Cilvēki un gadalaiki
Roberta Johansona fotogrāfijās. Rīga,
20. gs. 30. gadi ir melnbaltās fotomākslas sienas kalendārs ar dizaina un
kultūrvēsturisko vērtību.

Kalendārs aplūkojams un nopērkams LNB veikalā Draugu telpa,
bibliotēkas 1. stāvā. Lai iegādātos
kalendāru attālināti, aicinām rakstīt
draugutelpa@gaisma.lv vai Draugu
telpas sociālo tīklu lapās Facebook
un Instagram. Iegādājoties kalendāru, tiek atbalstīti sabiedriski nozīmīgi
LNB Atbalsta biedrības projekti.
Sanita Kitajeva,
LNB Atbalsta biedrība
2021. gada 26. novembrī
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Valsts svētku atzīmēšana Kanberā.
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Latvijas Lielās dienas
18. novembra svētki Kanberā

FOTO Pēteris Grigulis

FOTO Pēteris Grigulis

Šī gada 28. novembrī Kanberas poļu kluba
White Eagle telpās, Kanberas latviešu biedrība
(KLB) rīkoja Latvijas
Lielās dienas – 18. novembra svinības.
Lielajā viesu pulkā bija Latvijas
vēstnieks Austrālijā Marģers Krams
ar kundzi Sandru un vēstniecības
darbinieki ar ģimenēm, Igaunijas vēstniece Austrālijā – Kersti Ēsmā (Eesmaa), Lietuvas vēstnieks Austrālijā –
Darius Degutis un Polijas vēstnieks
Austrālijā – Mihals Kolodzijskis Ielūgtie vēstnieki svinībās. No kreisās: Lietuvas vēstnieks Darius Degutis,
(Michał Kołodziejski) un šo vēst- Latvijas vēstnieka kundze Sandra Krama, Latvijas vēstnieks Marģers Krams,
niecību atsevišķie darbinieki, kā arī Igaunijas vēstniece Kersti Ēsmā un Polijas vēstnieks Mihals Kolodzijskis.
Kanberas lietuviešu, igauņu un poļu
Apbalvojumi.
Sekoja pakavēšanās pie šampāniepārstāvji.
Juris Jakovics saņēma PBLA KF ša, kliņģera un bagātīgām uzkodām.
Latviešu saimes vidū bija gan
pirmie iebraucēji no sākuma gadiem Atzinības rakstu par darbu latviešu sa- Visi četri vēstnieki līdz vēlai vakara
Kanberā (1949. g.), gan arī jau šodie- biedrībā, un Skaidrīte Dariusa un Ilze stundai kavējās gan savstarpējās sarunas piektā paaudze; viņu vidū kādrei- Lapsa-Beilsa (Bales) – LAAJ Atzinī- nās, gan ar klātesošiem ciemiņiem.
Kā jau lielos svētkos, sen neredzēzējais KLB priekšnieks Andrejs Bo- bas rakstus par darbošanos latvietībā.
Ar orhideju ziediem Iveta Leitase jušies paziņas satikās, parunājās un
bets ar kundzi Lidiju.
Svinības ievadīja ar Latvijas un Tomass Volšs (Walsh) pateicās prātoja par vakardienu, šodienu un rītvalsts prezidenta Egila Levita uz- Intai Skrīverei par lielo Daugavas dienu. Viesu pulkā bija ciemiņi arī no
runu (video) un visu kopīgi dziedātā Vanagu finansiālo devumu skolai un Sidnejas un Melburnas.
Latvijas Lielā diena godam nosviLatvijas himna Dievs, svētī Latviju – tautas deju kopai Sprigulītis.
Svētku svinīgo daļu pabeidza, no- nēta.
Raita Freimaņa pavadījumā.
Skaidrīte Dariusa
KLB valdes priekšsēdis un LAAJ dziedot Nevis slinkojot un pūstot Ross
Laikrakstam „Latvietis“
vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jako- Pure pavadījumā.
vics sveica klātesošos svētkos un
iepazīstināja klausītājus ar svētku
runātāju.
Svētku
runu
teica Latvijas Republikas vēstnieks
Austrālijā – Marģers Krams.
Vēst n iek a m
pateicās ar Daces
De Deckker sagatavoto un ar latviešu saimes sveicieniem parakstīto
viesu grāmatu.
Latvijas vēstniecības darbinieki kopā ar „Sprigulīša“ un skolas saimēm.
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„Lec, saulīte, spīdi spoži!“
Latvijas Valsts svētku atzīmēšana Melburnā

Otru gadu pēc kārtas Valsts svētku sveiciens ar filmas starpniecību
Melburnā šajā gadā
ir bijušas ļoti ierobežotas
latviešu sabiedrības pulcēšanās iespējas. Latvijas
Valsts neatkarības proklamēšanas dienai tuvojoties, Melburnas latviešu
organizāciju apvienībai (MLOA) bija jāpieņem lēmums, kādā veidā Valsts svētkus atzīmēt, un tā vēlreiz iznāca, ka jau
otro gadu pēc kārtas Melburnas latviešu
kopiena arī Latvijas valsts gadadienu
pieminēja attālināti – ar filmas ierakstu.
Sarīkojuma ierakstā Lec, saulīte spīdi spoži! tiek atspoguļotas ierastās Valsts
svētku akta tradīcijas – apsveikumi un
uzrunas, apbalvojumi sabiedrības darbiniekiem un organizācijām par atdevi
sabiedrībai, un virkne priekšnesumu.
Filmā ir iekļauti vairāki simti atsevišķu sastāvdaļu savienojumi – teksti,
ieraksti un attēli. Kopīgo montāžu veica
Lija Andersone, kura jau ceturto reizi
uzņēmusies atbildību par MLOA attālināto sarīkojumu filmu montēšanu. Ar
lepnumu tiek apliecināts filmas beigu
titros: „Šī filma tika veidota pilnībā ar
brīvprātīgo piesaisti bez jebkādas atlīdzības vai maksas un bez izdevumiem.
Lai to panāktu, tas prasīja daudz personu un organizāciju dāsnumu un sadarbību.“ Liela pateicība ik vienam, kas
atbalstīja ieraksta veidošanu!
Valsts svētku atzīmēšanu ievada

Anna Švalbe.

kadrs ar pagājušā gada Karoga ceļa izskaņas, mūsu
jaunākās paaudzes karoga
nesējām, māsām Kasparsonēm nonākot Melburnas
pilsētas pludmalē, skatoties
tālumā pāri jūrai. Šoreiz
ar Pūt, vējiņi pirmā panta
vārdiem, tiekam mudināti
aizdomāties uz Kurzemi.
No jūras ainavas skatītājs
tiek aizvest uz Melburnas
Latviešu ciemu, kur gados
viscienīgākā vecuma Cie- Anita Andersone.
ma iemītniece, 102 gadus
vecā kurzemniece Anna Švalbei,
stingrā balsī deklamēja savu veltījumu
Latvijai – dzejoli Dzimtene.
Annas Švalbes aizkustinošajam
veltījumam seko Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita vēstījums un
Valsts himna.
MLOA valde priekšsēdētāja Anita
Andersone, šo rindiņu rakstītāja, atklāja sarīkojumu, sveicot apmeklētājus un
piesakot Latvijas diasporas vēstnieces
Elitas Gavelas, Viktorijas goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa un PBLA
priekšsēdētājas Kristīnes Saulītes
sveicienus. Nesen ieceltais un pirmais
rezidējošais Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams tiek iepazīstināts un
sniedz apdomīgu pārskatu par Latvijas Pēteris Saulītis.
ģeopolitisko vietu pasaulē un kā ir iecerēts veidot Latvijas vēstniecības dar- mināti arī laikraksta Latvietis Nr. 676.
binieku mijiedarbību ar vietējo latviešu
Vēlreiz izsakām atzinību par sakopienu Austrālijā. Ļoti novērtējam biedrisko darbu balvas saņēmējiem,
iespēju ar vēstnieka kungu iepazīties īpaši Melburnas laureātiem: PBLA
virtuāli un mīļi gaidām tikties klātienē! KF&P saņēmējiem: Evai Brennerei,
Ieraksta otrā daļa ir pārsvarā vel- Jānim Kārkliņam un Ievai Kaitīta PBLA, PBLA KF&P un LAAJ nai, kā arī LAAJ laureātiem: Vilmai
2021. gadā piešķirto sabiedrisko darbi- Puķei, Ērikai Riemerei, Aldim Sveinieku – apbalvojumu saņēmēju paziņo- lim, Markusam Dragūnam un MLB
šanai. PBLA balvas saņēmēja, mūžībā „Daugavas“ skolas vadībai un saimei.
aizgājušā Pētera Elferta un Melburnas
Ierakstam caurvijas Melburnas kobalvas ieguvēju biogrāfijas kopā ar pā- pienas – bērnu, jauniešu un pieaugušo
rējo pavalstu balvas ieguvēju citātiem priekšnesumi. Jau minētais Annas Švallasīja Pēteris Saulītis un Anita AnTurpinājums 9. lpp.
dersone. Visi balvas saņēmēji tika su-

Rīgā 2019. gada augustā. No kreisās: Pēteris Elferts, Māra Vītola-Hrgetiča,
Josips Hrgetičs, Anita Andersone, Gunārs Nāgels.

Latvijas vēstnieks Marģers Krams.
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MLB Daugavas skolas skolēni.
novērtējam SandAija Dragūna diriģē Sidnejas Mūzikas konservatorijas ka- ras un Roberta
merkori.
Birzes
milzīgo
piestrādāšanu, lai varētu Melburnas
„Lec, saulīte, spīdi spoži!“
korus iecelt gaismā vēlreiz, šajos virTurpinājums no 8. lpp.
tuālos Valsts svētkos. Sandra un Robes patriotiskais dzejolis Dzimtene, kas berts Birzes ir abu koru māksliniecistika ierakstīts īpaši šim sarīkojumam. kie vadītāji un Sandra ir kormeistare.
Paldies Annai par sirsnīgo atsaucību! Roberts ir vīru kora Veseris dibinātājs
Pateicamies arī mūsu visjaunākajai un vadītājs. Birzes vadībā abi kori
paaudzei – guntiņām un mazskautam gada garumā ir iestudējusi kā AL58.
Amandas Hirst-Vaitas vadībā par Pē- KD, tā arī 2023. gada Dziesmu svētku
tera Brūvera dzejoļa Kur? un MLB Dau- koncerta Tīrums. Dziesmas ceļš repergavas skolai – skolotājiem, audzēkņiem tuārus.
un ģimenēm par priekšnesumu sagataVīru koris Veseris iedziedāja
vošanu par tēmu Mani Latvijas dārgumi. dziesmu Sarkanbaltais karodziņš no
Ierakstā tika iekļauti vēl pieci iz- Mārtiņa Brauna dziesmu cikla Daucili sniegumi. Trīs jau senāk ierakstīti gava, un, abiem koriem apvienojoties,
priekšnesumi: Sidnejas jaunā kom- tika sagatavots Raimonda Tigula un
poniste Aija Dragūna diriģēja savu Rasas Bugavičute-Pēces skaņdarbs
skaisti mistisko skaņdarbu Situ koku Lec, saulīte, iejūtīgi diriģējot Edgara
pirmatskaņojumu Sidnejas Mūzikas Vegneram. Abi komponisti deva savu
konservatorijas kamerkora izpildīju- svētību priekšnesumiem.
mā, (2020. gada 21. novembrī, SidJusts Karantajers meistarīgi miknejā); ALT producētais dramatiskais sēja atsevišķos balss ierakstus abiem
sniegums – reklāmas video par Annas skaņdarbiem. Vizuālo ietērpu SarkanBrigaderes lugu Karaliene Jāna, gata- baltam karodziņam veidoja Roberts
votu šī gada starptautiskam latviešu īs- Birze, bet Lec, saulīte – Lūkas Elberts.
filmu konkursam, ar mērķi popularizēt
Ar skumjām dzirdējām, ka MārAnnas Brigaderes daiļradi, un filmas tiņš aizgājis mūžībā drīz pēc Latvijas
izskaņā – Indras Rišas klavieru trio Neatkarības dienas. Viņu ļoti sirsnīgi
Punatorija (I daļa) ar vijolnieci Sofiju atceras arī Melburnā, kur 1989. gadā,
Kirsanovu. (Atskaņots šī gada maijā,
Melburnas festivāla Music, She Wrote.)
Divi muzikāli sniegumi bija īpaši
veidoti Valsts svētku atzīmēšanai. Ļoti

Sofija Kirsanova.

kad mums bija privilēģija viņu iepazīt
un būt starp pirmajiem pasaulē dzirdēt
nesen komponēto – mūsu tautas dārgumu – Saule, Pērkons, Daugava.
Vesera priekšnesums filmā pārtapis par veltījumu izcilā latvieša, komponista un skatuves mākslinieka Mārtiņa Brauna piemiņai. Tiek plānots
īpašs koncerta veltījums brīnišķīgajam
komponistam.
2021. gadā apritēja MLOA dibināšanas 70. gadadiena. Neskatoties uz
gandrīz pastāvīgo mājsēdes stāvokli,
Melburnas latviešu kopiena ir turpinājusi rosīgi darboties!
Šī gada Melburnas Valsts svētku
sveiciens Lec, saulīte, spīdi spoži! atver skatu uz Melburnas latviešu sabiedrības sirsnīgās darbības lodziņu.
Filmā centāmies iecelt gaismā mūsu
kopienas individuālos darbiniekus, kā
arī organizācijas, kuras palīdzējušas
uzturēt latvisko kultūras garu un identitāti mūsu tālienes dzimtenē.
Ieraksts ir latviešu valodā ar angļu valodas subtitriem: https://vimeo.
com/648068730
Aicinām ik vienu pabūt kopā ar
mums!
Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Kori „Daina“ un „Veseris“.

Kultūras dienu biļetes...
Tagad pērkamas www.alkd.org.au mājas lapā.

10. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

Trešdien, 2021. gada 8. decembrī

Ar tālskatu un tuvplānā
Valsts svētki Priedainē

savu baznīcu, nelielā Ņubransvikas-Leikvudas luterāņu draudze notur dievkalpojumus Priedainē. Draudzes
mācītāja Ieva Pušmucāne-Kineiko (Kyneyko) aizlūdza par aizgājējiem, tad,
vadot patiešām saistošu Lūgšanu par Latviju ar klātesošo
aktīvu piedalīšanos, viņa lūdza par tās zemi, tautu, brīvību, par tiem, kas sapņoja,
par tiem, kas cieta, par tiem,
kas šajā saulē nepiedzīvoja
atjaunoto neatkarību. Neno- No kreisās: Vijolniece Arianna Brusubārda, svētvērtējama ir mācītājas stiprā ku runas teicējs Laris Krēsliņš, pianiste Jevgenija
dziedamā balss, kas iedroši- Trukša.
na pat visnedrošākās balsis
atbildes dziedājumiem.
Pēc apsveikumiem tika nosaukti licis lielu un svarīgu sakāmo.
Jau no sākuma brīdinot, ka sniePBLA Atzinības saņēmēji: priekšlaicīgi šī gada 21. maijā mūžībā aizsauktais gums Kāpēc. Vai UTT. būšot vairāk
Latvijas diplomāts Pēteris Elferts; Til- kā draudzīgs aicinājums, nekā valsts
ta vadītāja, mūziķe un komponiste Dace svētku runa, Krēsliņš iesāk ar Modra
Aperāne un pašmāju daudzu latviešu Medņa dzejoļa citātu –
Daži zina un daži nezina.
organizāciju vadošu amatu ieņēmējs
Daži var un daži nevar,
Jānis Lucs, kam Triju zvaigžņu ordeni
Daži prot un daži neprot,
pasniedza valsts prezidents Egils Levits
Bet dažiem nav, nekad nebija
savā 2021. g. septembra vizītē ASV.
Un arī nebūs. ...
Māra Celle, kas ar 8. septembrī
tad vaicā: Bet kādēļ mēs īsti esam
mūžībā aizgājušo dzīves draugu Ojāru
ieradusies pirms 23 gadiem Ņūdžersijā, šeit? – Nostalģija? – Tradīcija? – Senizteica sirsnīgus pateicības un atvadu timentalitāte?
Uzprasījis mums, Krēsliņš pats par
vārdus priedainiešiem. Visu šo laiku
kā gājputni lidojuši katru gadu turp at- sevi atbild: „Es? Drusku no slejas A,
pakaļ no Latvijas, Māra tagad viena at- no slejas B Utt... Bet varbūt vairāk es
griežas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, savā esmu šeit nākotnes dēļ. Nākotnība?
Ojāra celtajā Mežaparka mājā, kur „es Vai tas ir vārds latviski?
Ko mēs sagaidīsim nākotnē? Vai
vienmēr jutīšu viņa klātbūtni, tur man
tagad jāatgriežas. Ar šiem vārdiem es šie būs Latvijas pēdējie valsts svētki
no jums atvados... Vienmēr atcerēšos Priedainē? Bostonā vairs nav biedrības, Čikāgā – nav, UTT. ... Bet, diemjaukos brīžus jūsu sabiedrībā.“
Tautas sarukšanas tēma izrādījās žēl, katru dienu, kaut kas mirst. – Kas
par Priedaines svinīgās atceres, Latvi- ir tas, kas mirst? Aizmirst ir kaut kas
jas neatkarības proklamēšanas 103. ga- līdzīgs nāvei. Mirst un Aizmirst.“
Krēsliņš dzejojot, rakstot, mākslodadienas, caurvijošu motīvu. Jau agrāk
nācies vērtēt un novērtēt svētku runas jot, jo tā varot „apturēt šo kultūr-sabiedteicēja Lara Krēsliņa lakonismu. Šim risko miršanu. ... Ir daudz kas ko darīt,
vērtējumam tagad jāpieliek klāt trīs lai mēs būtu noenkuroti savā latviskā
A, sauciet tos par atzīmi, vai arī par dzīvē šeit Amerikā. ... Noenkurosimies?
prozas runas negaidīta dzejiskuma ap- Vai jūs palīdzēsiet šajā bezgalīgā talkā?
rakstu: aliterācija, atskaņas, asprātība.
Turpinājums 13. lpp.
Nedaudzos vārdos Laris Krēsliņš ir sa-

FOTO no Lara Krēsliņa personīgā arhīva

Ar tālskatu raugoties uz pasaules notikumiem laikā, kad valsts svētkos pulcējāmies Ņūdžersijas Latviešu biedrības
Priedainē, izceļas vesela virkne notikumu: Krievija izrādās, kosmosā uzspridzinot pati kādu savu veco satelītu; tās
karaspēki milzīgā skaitā apsēž Ukrainas
robežu; pakalpīgie baltkrievi virza tālu
valstu bēgļu straumes uz Polijas un Lietuvas robežām. Un, neskatoties uz daudzu
gadu tecējuma vairākkārtīgām pašu un
citu valstu dāsnām dotācijām, Latvijas
robeža kā nav, tā nav galīgi nostiprināta,
un Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
presei atzīstas, ka Latvija esot vienu soli
no NATO 5. panta piesaukšanas.
Apdraudējums tautai ir īsts, un tas
arī tuvplānā atkārtojas, lai gan citā, dabīgās iznīkšanas, veidolā. Ne tikai Priedainē, bet daudzos vecās trimdas vietējos centros darītāju paaudze pamazām
iesoļo mazspējas gados, sen iegūtie vērtīgie īpašumi ar grūtībām apsaimniekojami, bet, visgraujošāk, tie bieži paliek
bez pietiekama apmeklētāju skaita. Tautieši tagad ne vienmēr pārvalda valodu,
ne vienmēr to ievieš savās ar cittautiešiem dibinātās ģimenēs, ne vienmēr izvēlas latviešu sarīkojumus kā prioritāti.
Jauniebraucēji cenšas iedzīvoties jaunajā valstī, piekopj citas intereses, uzturas
savējo sabiedrībā. Priedaines gadījumā, ģeogrāfija spēlē lomu, jo aktīvākā
jaunlatviešu sabiedrība tagad koncentrējas uz ziemeļiem pie Ņujorkas.
Neskatoties uz šiem apstākļiem,
ar valdes priekšnieku Jāni Studentu
un apsaimniekotāju Jāni Grigalinoviču-Leju priekšgalā Priedaine joprojām
izvērš vareni plašu darbību, kas aptver
tikpat kā visas dzīves jomas – gan laicīgas, gan garīgas, gan tautiskas, gan
izklaides. Pagājušajās vēlēšanās Priedaine pārvērtās par valsts oficiāli apstiprinātu iecirkni. Ņūdžersijas Latviešu biedrības vārdā darbojas literārais
pulciņš Ilgas Caunes vadībā. Apsaimniekotāja – Priedaines Jāņa gādībā izrāda Latvijas filmas un viesojas aktieri
ar izrādēm, turklāt ar transporta pakalpojumiem skatītājiem, kam tie vajadzīgi; ikgadējos sporta svētkus rīko Jānis
Ģiga, un Ņūdžersijas Latviešu skola izmanto plašo teritoriju skolnieku un vecāku saietiem. Šis plašums arī pievelk
svinētājus gada galvenajam notikumam – Jāņiem ar estrādes priekšnesumiem un dziesmotu līgošanu pie ugunskura zem ozoliem, noslēdzot vakaru ar
dejas mūziku. Šo plašo darbību jau 21
gadu pārzinājis Jānis Students, no tiem
17 gadu kā valdes priekšsēdis. Jāni Studentu šī gada lielā pusapaļā jubileja mudinājusi ar nākamo gada sapulci pelnīti
pāriet Priedaines „pensionāra“ statusā.
Valsts svētku goda sardzes pavadītie karogi ienesti zālē; nodziedāta valsts
himna Veltas Kaņepājas klavieru pavadījumā. Seko svētbrīdis. Jau pārdevusi

   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
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„Tik drīz, kā rītdien“
Imanta Tillera izstāde Sidnejā

Izstādes lielākais darbs, „Terra Nullius“, 302x850cm.

FOTO Ojārs Greste

gleznas, instalācijas, skulptūras,
drukas darbi un
zīmējumi.
Viņa
darbi galvenokārt
sastāv no daudzām
mazām
apgleznotām
audekla
plāksnēm, kuras
kopumā veido lielus un iespaidīgus
darbus.
Tillers savās
gleznās pieskaras
filozofiskām, vēsturiskām un personiskām tēmām,
bieži iekļaujot tajos citu mākslinie- Imants Tillers pie darba „Apocalypse“.
ku darbus, kā arī
pārdomas par viņa paša latvisko pa- mākslas pasaulei, ne tikai būt Ausgātni. Viņa vecāki – Dzidra un Imants trālijas mākslas pasaulē.“ Nesen vēl
atstāja Latviju Otrā pasaules kara viens nozīmīgs moments Tillera karbeigās un pavadīja vairākus gadus jerā bija viņā plašā izstāde Ceļojums
bēgļu nometnēs Vācijā. Tillers piedzi- uz Nekurieni (Journey to Nowhere)
ma Sidnejā 1950. gadā drīz pēc viņa Latvijas Nacionālajā Mākslas muzevecāku ierašanos savā jaunajā mītnes jā Rīgā 2018. gadā. Kopā ar šo izstāzemē. Viņš bija vecākais no četriem di filmu režisore Antra Cilinska uzbērniem un runāja tikai latviski līdz ņēma filmu Iemesti pasaulē (Thrown
tam laikam, kad sāka iet skolā.
into the World) par Tillera dzīvi un
Tillers ar saviem darbiem starp- darbu.
tautiskās izstādēs ir piedalījies kopš
Tillers ir saņēmis daudz prestižas
1975. gada. Zīmīgs pagrieziens bija starptautiskas un Austrālijas godalviņa izstāde Ņujorkā vēlajos 20. gs. gas, ieskaitot Osakas Triennale go80tajos gados. „Viens no maniem dalgas (zelta – 1993. gadā, bronza –
karjeras augstiem punktiem bija, 1996. gadā un sudraba – 2001. gadā),
kad izstādījos Ņujorkā. Paliku pie pirmo Pekinas (Beidžinas) godalgu
Kristo (Christo) un Žan-Klaud (Je- par izcilību 2003. gadā un Wynne aianne-Claude) 1979. gadā un vēlāk navas gleznošanas godalgu 2012. un
satiku Viju Celmiņu, ar kuru turpinu 2013. gadā. 2005. gada Jaundienvituvu draudzību. Vairāki izcili māks- dvelsas universitāte (University of
linieki – Julian Schnabel, Sherrie New South Wales) Tilleram piešķīra
Levine, Mike Bidlo and Philip Ta- doktora grādu (Doctor of Letters (Hoaffe apmeklēja manas izstādes. Tas noris Causa)).
deva iespēju pievienoties plašākai
Pašlaik Tillers dzīvo un strādā
Sniega kalnu reģionā (Snowy Mountains), Jaundienvidvelsas (NSW)
pavalsts dienvidaustrumos. Viņu un
viņa sievu Jennifer Slatyer pievilka
šis reģions četru atsevišķu sezonu
dēļ, kas ir līdzīgi kā Eiropā. „Pirms
20 gadiem pēc latviešu tradīcijas iestādījām bērzu birzi un tagad tie ir
lieli koki. Mums ir sajūta, ka esam
Eiropā, kaut patiesībā esam Kūmā
(Cooma)!”
Imants Tillers savus darbus ir
izstādījis Sidnejā Roslyn Oxley9 galerijā kopš 2007. gada. Tik drīz, kā
rītdien – ir viņa septītā solo izstāde
šajā galerijā.
FOTO Ojārs Greste

„Viss iesākās ar šokējošo ugunsgrēku 2019. gadā, kas iznīcināja Notre-Dame de Paris – Parīzes Dievmātes katedrāli Parīzē. Vai tas varēja būt
rādītājs uz nākotnes apokalipsi?
Drīz sekoja postošie ugunsgrēki
Austrumaustrālijā, kurus pārspēja
žurku mēris, kas vēl jo projām posta
šo zemi. Kā stūrēt caur šādiem beigu
laikiem, kad mūs moka skaļi un haotiski viedokļi?
Kur ir šī laika filozofi? Vai klusām
lūdz? Vai patur mūs pie prāta? Dod
mums gudrus padomus, atklāsmes? –
Kā Frīdihs Nīče (Friedrich Nietzsche)
reiz rakstīja par savu godājamo un
pārāk maz novērtēto saucienu – MĒS,
KURU UZDEVUMS IR PRECĪZI BŪT
NOMODĀ.“
Imants Tillers, 2021. gada 11. novembrī.
„Šajā izstādē Tillers turpina iedziļināties ainavās, kas ir bijušas
svarīgs fokuss viņa darbos vairāk
nekā 20 gadus. Bet šobrīd, 2021. gadā
beigās, piedzīvojot klimata krīzes
realitāti, pandēmiju un sabiedrisku
plaisu, eksistenciāla trauma saistīta
ar vides kontekstu ir kļuvusi steidzīgāka, nekā jebkad. Darbos „Terra
Nullius“, „Tik drīz, kā rītdien“ un
„Lūgšana lietum“ Tillers izmanto
citātus no dzejām un literatūras, lai
sērotu, izteiktu pateicību un, pāri visam, – uzsvērtu nozīmīgumu dabai,
no kuras mēs esam atkarīgi, kurā ir
mūsu kolektīvās vēstures un kura ar
cilvēces nesapratni var aizvēst mūs
līdz katastrofai.”
Klēra Fueri-Džones (Clare Fuery-Jones), doktoranta kandidāte,
Melburnas Universitātē.
Imants Tillers ir starptautiski
atzīts postmodernisma mākslinieks,
kura mākslā ietilpst konceptuālas

Izstāde ir skatāma līdz 18. decembrim.
Roslyn Oxley9 galerija
8 Soudan Lane,
Paddington NSW 2021
Roslynoxley9.com.au
Tulkojis Ojārs Greste
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25. decembrī – rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 95!
Cienījamie lasītāji!
Trīs nedēļas pēc kārtas
gribu jūs ievilināt lielu
domu un jūtu pasaulē.
Un to izdarīt, pārlapojot nelielu grāmatiņu, kuru bija lemts
izdot man. Tā ērti ietilpst pat žaketes
krūšu kabatiņā un saucas Īsumā. Kā
tāda mazulīte, salīdzinot ar mūsu klasiķa Zigmunda Skujiņa lielajiem darbiem, tapa?
Lūk, Autora atbilde: „Pavisam
negaidīti uz mana galda nonāca
aprakstītu lapu žūksnis – tie esot
izraksti „ar aforismu iezīmēm” no
maniem darbiem: stāstiem, romāniem, publikācijām. Raibs kopums
gan pēc formas, gan pēc satura, radīts turpat 35 gadu gaitā. Nez kā lieta
beigtos, ja manuskriptā acis neapstātos pie kāda manis paša apgalvojuma – mūsu laikos viss kļūstot īsāks:
attālums līdz citām planētām, sieviešu mati un svārki, ļaužu tikumi. Tad
jau, iespējams, īsāka kļūst interese
arī par rakstnieku darbiem. Bet kas
ir no grāmatām un rakstiem sakopoti
domu izteikumi, ja ne šo darbu īsais
paveids, savdabīgs koncentrāts?“
Grāmatiņā iznāca 1996. g. – par
godu Zigmunda Skujiņa 80. dzimumdienai. Mazgrāmatiņa man ir kā
talismans un padomdevējs reizē. Es
draugus un paziņas cītīgi apbārstu ar
dzīvā klasiķa citātiem, īpaši nepiepūloties, lapaspusi atšķirot uz labu laimi,
jo visas pilnas ar viediem un ļoti cilvēcīgiem spriedumiem.
Bet grāmatas, arī mazas, gatavas
un no koka pašas nenokrīt. Šajā gadījumā Zigmunds Skujiņš vispirms ne
tikai rūpīgi pārskatīja Gitas Vētras
izrakstītos citātus, bet sadalīja pa tēmām: Pārpersonīgais, Attiecības, Pasaule ap mums, Mākslas anatomija,
Starp gudrību un muļķību, Liktenība
un Lietu kārtība.
Tātad, sekojot iecerei, šoreiz izrakstīšu aforismus no divām pirmajām
tēmām – Pārpersonīgais un Attiecības. Nekomentēšu, jo ikvienam lasītājam pašam lasot radīsies kāds spriedums vai papildinājums. Arī Autoram
pašam, jo Zigmunds Skujiņš nav no
tiem rakstniekiem, kurš reiz izteiktā, lai cik dziļā domā, turas kā dadža
pogaļa piedurknē. Manuprāt, ikreiz,
kad mūsu dzīvais klasiķis sarunājas ar
laikabiedriem, viņa teikto vajadzētu
iemūžināt. Jo Skujiņa asais prāts joprojām iet ne tikai kopsolī ar savu laiku,
bet bieži vien arī tam pa priekšu.

FOTO Anita Mellupe

1. daļas ievads

Zigmunds Skujiņš.

• Pieļaudami bērniem nodot mūsu
taisnību, mēs, savukārt, nododam
savu tēvu taisnību. Tas nepaliek bez
soda.
• Nest karogu ir grūtāk nekā iet tukšām rokām. Taču soļot ar karogu ir
gods, un karoga nešanas pūles ir atalgojums.
• Prātīgam būt vieglāk nekā būt laimīgam.
• Dzīve vairāk līdzinās adītam cimdam nekā krāsainais mozaīkai – atsevišķi raksti gan iezīmējas itin spilgti,
bet, papētot tuvāk, atklājas, ka pavedieni iet cauri, izris no iepriekšējiem
zīmējumiem un ieplūst turpmākajos.
• Arī patiesībām ir savs mūžs – tās
dzimst un mirst, taču visbiežāk pārtop par aizmetņiem jaunām patiesībām.
• Mīlestības vārdā var attiekties no
daudz kā, tikai ne no cilvēciskās
cieņas.
• Skolā māca par atomsvaru, ķīmisko elementu nozīmīgu raksturotāju.
Gluži nezinātniski es pieņemu, ka
pastāv arī cilvēka garasvars, kas atklājas laika gaitā. Pie tam – nemaldīgi.
• Vienmēr un visur: valoda ir tautas
garīgais spēks, vārds ir atslēga jebkurai jaunradei.
• Tautas gudrība iegūst autoru, kad to
pasaka autoritāte.
• Dzīve ir nemitīgs maiņas tirgus.
Mūžu ar jēgu nodzīvo tie, kas savas
minūtes, stundas un dienas apmaina
pret kaut ko vērtīgu un skaistu.
• Stādi un puķes ātrāk izaug siltumnīcu maigajā pavēnī. Cilvēks ātrāk
nobriest vēju pusē.
• Civilizācijas ēnu puses mēs tikai nupat sākam samanīt.
• Dzīves mērķi mēdz būt dažādi: pašPārpersonīgais
aizliedzīgi un godkārīgi, fanātiski un
• Ja cilvēces iedalījums tautībās ir no
cildeni, neprātīgi un romantiski. Vērradītāja, tad pastāvēt savā latvietībā
tību nosaka iegūtais un sasniegtais.
es uzskatu par augstāko pienākumu. • Cilvēks, kurš vairs netic paradok-

siem, ir vecs.
• Cilvēki, kurus mīlam, ir mūsu dzīves būtiskā daļa.
• No sava rakstura atpūsties nevienam nav lemts.
• Patiesībā īsti cilvēcīgas atmiņas glabā tikai visparastākās lietas.
• Precizitāte ir inteliģences pārbaude.
• Katrs cilvēks uz kaut kurieni ir ceļā.
Ar savu darbu, ar savu pārliecību, ar
to, ko viņš uzskata par svarīgu.
• Nauda nav galvenais. Tāpat kā sāls
zupā.
• Dzīve savā ziņā ir kā klases darbs:
jāatrisina uzdevums un jānodod
burtnīca.
• Pasaules turpmākās gaitas mēs spējam iedomāties tikpat mazā mērā kā
mūsu priekšgājēji. Cilvēka domāšana pārāk saistīta ar pieredzi un esošajiem priekšstatiem.
• Ar domām ir gluži kā ar zivīm. Ir
bara domas. Ir migrējošas domas un
savrupas domas. Ir dziļuma domas
un sekluma domas. Lielās domas
gadās reti.
• Cilvēks ir tā iekārtots – lai gars nesastingtu, izjūtām – tāpat kā pulksteņa svērtenim – jāstaigā „no malas
līdz malai“.
• Ticēt, uzticēties, ir vairāk nekā zināt.
• Prāta provokācijas cilvēku ātri ierautu ellē. Par laimi sirdij arī savs
vārds sakāms.
• Uz saprātu balstītais ir niecību niecība salīdzinājumā ar to, kas balstīts
mīlestībā.
• Cilvēks bez mīlestības ir kā puķe
bez zieda.

Attiecības

• Dzīve ir neapturams skrējiens, bet
sirds kāro pieķerties. Dzīve skrien
ātrāk, nekā spējam mīlēt. Un tāpēc
uz mīlestību bieži iznāk skatīties it
kā pār plecu. Atmiņas ir neizmīlēta
Turpinājums 13. lpp.
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mīlestība.
• Uz pasaules nav blēdīgākas savedējas par pirmo mīlestību. Ik dienas tā
padara nelaimīgus simtiem cilvēku,
saķēdējot kopā visnesaderīgākos
partnerus.
• Mēs esam kā rasējamie papīri. Tikai
vienreiz mīlestības zīmējumā svītru
var ievilkt viegli un tīri. Katrs dzēsums jau atstāj pēdas. Uz kasītas
vietas uzvilkt jaunu līniju ir grūti,
agrākie iespiedumi ēdas cauri.
• Nekas nav maldīgāk kā iedomāties
laulības par līdzsvara stāvokli. Tāpēc ka divu vienādu cilvēku uz pasaules nav.
• Cik savādi sniegā zīmējas soļi diviem blakusgājējiem. Brīžiem attālinās, brīžiem satuvinās. Pasviežas
uz vienu pusi, uz otru. Iet taisni un
vienādi divi cilvēki laikam nemaz
nespēj.
• Cilvēks tic tam, kam grib ticēt.
• Glaimi neko nemaksā, bet dod drošu
peļņu.
• Solījumi, ko cilvēki dod naktī, dienas gaismā grūti pildāmi.

Ar tālskatu un tuvplānā
Turpinājums no 10. lpp.

Padomāsim.
Parunāsim.
Pārrunāsim.
Bet darīsim kaut ko.“
Patiešām: tikmēr, kamēr darīsim,
pastāvēsim! Tādēļ par augstvērtīgu koncertu jāpateicas svētku akta otrās daļas
darītājām, vairāku konkursu laureātei,
Džuliarda skolas studentei, vijolniecei
Ariannai Brusubārdai, kā arī Latvijas
Mūzikas akadēmijas absolventei, vairāku starptautisku konkursu laureātei,
Manhatenas Mūzikas skolas koncertmeistarei pianistei Jevgenijai Trukšai.

Redakcijā

Turpinājums no 3. lpp.
Panelis apgalvo, ka Latviešu leģiona
karavīri veica kara noziegumus kamēr
bija leģiona sastāvā, kaut arī lielākā daļa
noziegumu (bet ne visi) notika pirms
noziedznieki „formāli iestājās leģionā“.
Daļa no paneļa atzinuma lasās interesanti, ja atvieto atsauci uz pieminekli
Zedelgemā ar kādu Padomju bruņoto
spēku godinošu pieminekli Latvijā.
„Definējot leģionu tikai kā patriotis-

FOTO Anita Mellupe

Turpinājums no 12. lpp.

Man 15 gadu laikā mazgrāmatiņā „Īsumā” sakrājušies jau trīs Autora autogrāfi: lakoniski, pārsteidzoši un asprātīgi. Savā ziņā – pat intīmi. Vai tad citādi
būtu vērts kaut ko rakstīt un lasīt no sirds – uz sirdi?
• Parādiet man vienu, kas gribētu būt
tas, kas viņš ir. Garie sapņo par īsumu un īsie par garumu. Nelieši tīko
būt cienījami, bet cienījamie pārdzīvo, ka nav pietiekami gudri.
• Atklāts līdz galam cilvēks nav nekad un ne ar vienu. Tad jau arī leduskalns varētu peldēties bez iegrimes.
• Mājai jābūt ģimenes cietoksnim,
kura aizmugure nav jāsargā.
• Svariem vajadzīgs niecīgs pieskāriens, lai tie nosvērtos uz vienu vai
otru pusi. Lai izsistu cilvēku no ieilgušām svārstībām reizēm pietiek ar

dažiem vārdiem.
• Cilvēku lielākais vairums izliekas
savādāki, nekā patiesībā ir. Cits aiz
kautrības, cits aiz viltības, cits tāpēc, lai viņu ievērotu, cits tāpēc, lai
nekristu acīs.

1. daļas nobeigums

Brusubārda ir pazīstamās muzikālās latviešu ģimenes pēctece, kuras trīs brāļi
un divas māsas arī izvēlējušies mūziķu
profesiju. Pati trīs gadu vecumā nepārprotami jau norādījusi savu instrumenta
izvēli, ar karoti pār plecu čīgājot. Trukša, savukārt, iesaistījusies arī vietējo
latviešu mūzikas aprindās, kalpojot par
koncertmeistari Ņujorkas latviešu kora
koncertos un Katskiļu nometnē.
Rūpīgi izvēlētie svētku koncerta
darbi sniedz dažādu laikmetu, stilu un
komponistu miksli, parādot plašu tehniskās varēšanas un emocionālā pieskāriena diapazonu. Ļoti pazīstamai
liriskai Masenē Meditācijai no operas
Thais seko formāls Bahs un maigāks

Brāmss, pa vidu klausījāmies Tumševica mākoņus un Plakida sienāžus.
Vēl atskanēja Volfganga Dārziņa svīta Nr. 7, un divi īsi gabali: Aperānes
Romance un Veismanes Slidotava, kas
neierastos skaņas salikumos perfekti
atdarināja, kā tas skan – slidot.
Priedaines valsts svētki noslēdzās
ar saviesīgu vakaru un siltām vakariņām, par kurām jāpateicas citām ne
mazāk svarīgām darītājām: Valdai
Rainey, Anitai Cirītei, Anitai Siliņai
un Dziesmai Teterei. Paldies dāmas,
ka uzlikāt garšīgu pēdējo punktu uz i.
Līdz nākamajiem valsts svētkiem!
Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

kos varoņus un Padomju aneksijas mocekļus ir dziļi aizvainojoši tās locekļu
pastrādāto noziegumu upuru pēcnācējiem.“ Un arī: „Šāda veida piemineklis
būtu strīdīgs Latvijā“.
Panelī piedalījās Didzis Bērziņš un
Mārtiņš Kaprāns no Latvijas, bijušais
Latvijas Okupācijas muzeja izpilddirektors Matīss Kots, Richards Pļavnieks
no ASV un 11 citi vēsturnieki. Kaprāns
skaidroja portālam Delfi, ka bija konsenss par atzinuma tekstu, tātad visi dalībnieki parakstās par visu saturu.

Pa šo laiku Latvijas Okupācijas
muzejs šaurā cilvēku lokā savā starpā
pārrunāja Zedelgemas jautājumu.**
GN
* https://www.belgiumwwii.be/
de/debatten/the-legacy-ofthe-british-pow-camp-on-thevloethemveld-site.html
** https://okupacijasmuzejs.lv/lv/
aktualitates/latvijas-okupacijasmuzeja-notika-ekspertu-diskusijakaraviru-piemina-zedelgemaspiemers-1063/

Ļoti labi, ka Redakcija un Ilze
manu ierosmi atbalstīja – trīs nedēļu
garumā pabārstīt aforismus pilnām
riekšavām. Gaidiet nākamo trešdienu!
Anita Mellupe
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Mūžībā aizsaukts
bijušais Austrālijas latviešu kora „Dziesmu vara“ un
Svētā Krusta baznīcas kora diriģents

EDMUNDS SMALKAIS
Dzimis 5. martā 1921. gadā „Kalnklāvos“, Rūjienas pagastā, Latvijā.
Miris 21. novembrī 2021. gadā Melburnā, Austrālijā.
„Es sapni par dzimteni
pagalvī likšu...“
Andrejs Eglītis

Viņu piemiņā paturēs
Crawford un Latišu ģimenes.

Piemiņas brīdis būs svētdien, 12. decembrī, plkst. 11.00 Sabiedriskajā namiņā Melburnas Latviešu ciemā.

✝

Mūsu skolas biedre, ilggadīgā mūsu paplašinātās ģimenes locekle, mīļā tante

VELTA VOITKUNS (dzim. Ģipslis)
Dzimusi 21.12.1925 Rīgā, Latvijā.
Mirusi 19.11.2021 Adelaidē, Austrālijā.
Saldu dusu svešā zemē.

Mīlestībā viņu piemin Ilmārs, Jolanta, Ingrīda, Marks ar ģimenēm.

Izvadīta š.g. 30. novembrī, Centennial Park kapsētā, Adelaidē.

Mūžībā aizgājusi

VELTA VOITKUNS dz. Ģipslis
Dzimusi 1925. g. 21. decembrī, Rīgā, Latvijā.
Mirusi 2021. g. 19. novembrī, Adelaidē, Austrālijā.
Es aiziešu,
Viss paliks tā ka bijis,
Tik tālāk steigsies laiks....
(Ilze Kalnāre)

Ar mīļām atmiņām viņu piemin
Krūmiņu un Saltupu ģimenes.
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Vizināmies pa vīnotavām (6)
Langhorna Krīkā (Langhorne Creek)

Noslēgums. Sākums LL673, LL674, LL675, LL677, LL678.

FOTO Marija Perejma

Pēcpusdiena ripoja
uz priekšu, un nolēmām,
ka pa ceļa, uz mājām
ceļu izmetīsim vienu
līkumu uz Aleksandrīnas upi, kas ietek jūrā,
sekojot Alfreda Langhorna takām.

Pa ceļam uz Milangi – ķirzaka šķērso
mūsu ceļu.

Ceļš ļoti gluds un līdzens, un vienīgo laukiem un to paspējuši bez neviena
dzīvību, ko satikām, bija zilās mēles luksofora!
ķirzaka. Iebraucām Milangā, kādreiz
Marija Perejma
rosīgā ostas pilsētā, bet tagad tā ir kluLaikrakstam „Latvietis“
sa, maza vasarnīcu vietiņa.
Upes krastmalā apstājamies pavērot pelikānu baru
un karu.
Kas priecēja šīs dienas
izbraucienā, bija tas, ka
uzzinājām, ka vīnotavas,
kuras apciemojām, ne tik
pieder vietējiem, bet ari to,
ka ģimenes turpina senču
sapņus ar darbiem un nākotnes domām.
Mēs bijām izvizinājušies apmēram 200 km pa
burvīgajām
vīnotavām, Pelikānu bars un karš Milangā.

FOTO Marija Perejma

Milangi

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. decembris
1991. Krievija iegūst neatkarību no
Guna, Judīte
PSRS (denonsēja 1922. gada līgumu
1974. sabiedrisks darbinieks Austrālijā par PSRS izveidi).
Reinis Dancis.
13. decembris
11. decembris
Lūcija, Veldze
Valdemārs, Valdis, Voldemārs
1886. publicists, literatūras kritiķis,
1911. dzejniece Klāra Zāle.
tulkotājs Jānis Jankavs.
1931. Apvienotās Karalistes parla- 1891. rakstnieks, literatūras kritiķis, pements pieņēma Vestminsteras sta- dagogs Kārlis Dziļleja (agrāk Tīfentāls).
tūtus, dodot neatkarību Austrālijas 1939. bibliotekāre Anda Purena.
Sadraudzībai, Dienvidāfrikas Savienībai, Īrijas Brīvvalstij, Jaunzēlandes 14. decembris
domīnijai, Kanādas domīnijai, Ņū- Auseklis, Gaisma
faundlendas domīnijai.
1965. ekonomists, diplomāts Marģers
1941. Vācija, Itālija pieteic karu ASV; Krams.
ASV tad pieteic karu Vācijai un Itālijai. 1971. latviešu aktrise un modele Agnese Zeltiņa.
12. decembris
Iveta, Otīlija
15. decembris
1941. Somi likvidē 2 kr. div. Karēlijā Johanna, Hanna, Jana
un faktiski izbeidz kara darbību.
1941. Holokausts Latvijā: sākās un
1951. psihologs, sabiedrisks darbi- līdz 17. decembrim turpinājās Liepājas
nieks Austrālijā Aldis Putniņš.
ebreju iznīcināšana Šķēdes kāpās, kur
1986. Latvijā sāk raidīt Radio un tele- tika nogalināti apmēram 7000 cilvēku.
vīzijas centrs Zaķusalā.
1952. vēsturnieks, arheologs Juris Ur-

tāns.
1960. aktieris Ainars Krūms.
2000. pilnībā izbeigta Černobiļas
atomelektrostacijas darbība, apturot
tās trešo energobloku.
16. decembris
Alvīne
1860. pedagogs, vēsturnieks, literāts
Pēteris Abuls.
1886. rakstnieks Edvards Vulfs.
1898. rakstnieks Kārlis Fimbers.
1918. dibināta Lietuvas padomju valdība.
1921. satīriķe, māksliniece Mirdza Ramane.
1926. Lietuvā notiek Voldemāra un
Smetona apvērsums.
1936. vācbaltiešu ārsts Ernsts fon
Bergmanis (Ernst von Bergmann).
1940. dziedātāja Margarita Vilcāne.
1945. Hanavā (Vācijā) dibināta Latviešu Preses Biedrība.
1980. Rīgā, Lielvārdes ielā 24 atklāj
Zinātņu akadēmijas Fundamentālas
bibliotēkas jauno ēku.
■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē

Ceturtdien, 9. dec., plkst. 14.00 PBLA
tiešsaistes saruna ar rakstnieci Laimu
Kotu par romānu Cilvēks ar zilo putnu. Sarunā piedalīties varēs PBLA
Facebook lapā, portālā LSM.lv, kā arī
platformā Zoom.
Piektdien, 10. dec., LNB un Latvijas
Zinātņu akadēmiju rīko otros akadēmiskos lasījumus, veltīti akadēmiķa

Jāņa Stradiņa piemiņai. Atcerēsimies
J. Stradiņa nozīmi akadēmijas vēsturē,
izglītības, vēstures izpētes un muzeju
nozares attīstībā, kā arī Latvijas Bankas izlaisto monētu dizaina izstrādē.
Lasījumiem varēs sekot LNB YouTube kanālā: https://ej.uz/Stradina_lasijumi, kā arī LNB Facebook lapā, un
LNB un LZA mājaslapās.
Svētdien, 26. dec., plkst. 20.00
AL58KD – Aiva Birbele un draugi –

latviešu stendap šovs ar komiķiem no
Latvijas. (Biļetes www.alkd.org.au)

Adelaidē

Ceturtdien, 9. dec., plkst. 10.00 ALB
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas.
Lūdzam pieteikties LAIMAS birojā.
Mēneša maksa $5 LAIMAS klienTurpinājums 16. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

Ceturtdien, 23. dec., plkst. 18.00
draudzes Ziemassvētku dievkalpojums ar dievgaldu Sv. Pētera baznīcā,
tiem, pārējiem $10.
Reid. Dievkalpojumā kalpos māc. KolPiektdien, 10. dec., plkst. 10.00-16.00 vins Makfersons. Ja radīsies apstākļi,
pasu stacija ALB namā. Pieteikšanās ka dievkalpojumu nevarēs noturēt, to
līdz 6. dec. https://pieraksts.mfa.gov. izziņosim Kanberas latviešu saimei.
lv/lv/australija-izbraukums/index
Sestdien, 11. dec., plkst. 09.00-13.00 Melburnā
pasu stacija ALB namā. Pieteikšanās Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas
līdz 6. dec. https://pieraksts.mfa.gov. sakarā ar COVID noteikumiem.
lv/lv/australija-izbraukums/index
Sestdien, 11. dec., plkst. 11.30 DaugaSestdien, 11. dec., plkst. 11.00 pamat- vas skolas eglīte Latviešu namā.
skolas izlaidums un skolas gada noslē- Svētdien, 12. dec., pasu stacija Latguma koncerts Tālavas lielajā zālē. viešu namā. Pieteikšanās līdz 7. dec.
Ceram sagaidīt arī Ziemassvētku ve- https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/austracīti. Sarīkojums notiks pie galdiņiem, lija-izbraukums/index
līdzi jāņem groziņš. Ieeja pret ziedo- Pirmdien, 13. dec., pasu stacija
jumiem.
Latviešu namā. Pieteikšanās līdz
Sestdien, 11. dec., plkst. 16.00 DV 7. dec. https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/
namā DV eglīte. Visi laipni aicināti!
australija-izbraukums/index
Svētdien, 12. dec., plkst. 9.30 Tālavas
mazajā zālē novusa treniņi.
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Ceturtdien, 16. dec., plkst. 10.00 Piektdien, 24. dec., plkst. 19.00 ZieALB namā spēlēsim Scrabble (lat- massvētku vakara dievkalpojums
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus- Sv.Krusta baznīcā. Kalpos māc. R.Sodienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS kolovskis.
birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS
Pertā
klientiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 16. dec., plkst. 10.30 Svētdien, 12. dec., plkst.13.00 DaugaKino rīts ALB namā. Skatīsimies LR vas Vanagu klubā DV biedru Eglītes
proklamēšanas 103.gadadienas svēt- pēcpusdiena.
ku koncertu. Pēc tam pasniegs siltas Trešdien, 15. dec., plkst.13.00 Daugapusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā vas Vanagu klubā Daugavas Vanadzes
līdz 14. dec. Dalības maksa $5 LAI- aicina uz filmu pēcpusdienu ar kafijas
galdu.
MAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 19. dec., plkst. 9.30 Tālavas
mazajā zālē novusa treniņi. Pēc treni- Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
ņa svinēsim ASK eglīti.
Trešdien, 22. dec., plkst. 10.30 iz- Piektdien, 24. dec,. plkst.18.00 dievbrauksim no ALB nama uz Norman- kalpojums.
ville. Baudīsim jūras gaisu un ēdīsim
pusdienas Normanville kafejnīcā jūras Sidnejā
krastā. Pusdienas sākot ar $23. Uz īsu Otrdien, 7. dec., plkst. 13.00 Zolīte
brīdi apmeklēsim arī Dzintarus. Pie- Latviešu namā.
teikties LAIMAS birojā līdz 17. dec. Piektdien, 10. dec., plkst. 11.00
Maksa par autobusu $3 LAIMAS Senioru eglīte Latviešu namā.
Līdz 18. dec. Imanta Tillera gleznu
klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 23. dec., plkst. 10.00 izstāde Roslyn Oxley9 Gallery,
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī- 8 Soudan Lane (off Hampden St.),
sim pusdienas. Lūdzam pieteikties Paddington.
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5 Svētdien, 26. dec., plkst. 16.00
ALKD – Saknes Latvijā, Atvase
LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Austrālijā – Atklāšana Latviešu namā.
Svētdien, 26. dec., plkst. 20.00
Adelaides Sv. Pētera draudze
AL58KD – Aiva Birbele un draugi –
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 24. decembrī, plkst. 18.00 latviešu stendap šovs ar komiķiem no
Svētvakara dievkalpojums ar dievgaldu. Latvijas Latviešu namā.

Sarīkojumi.

Turpinājums no 15. lpp.

Brisbanē

Sestdien, 18. dec., plkst.12.00 Rummy/zolītes latviešu Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Trešdien, 2021. gada 8. decembrī
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām. Lūgums sazināties ar mācītāju
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.
Svētdien, 26. dec., plkst. 9.30 Kultūras dienu atklāšanas dievkalpojums
Trinity Uniting Church, 62 The Boulevarde Strathfield. Dievkalpojumu vadīs māc. Raimonds Sokolovskis, māc.
Kolvins Makfersons, un māc. Valdis
Andersons.

Zelta piekrastē

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30.
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms
katras tikšanā.

Latvijā

Kultūras pasākumi atkal atļauti ar
dažādiem ierobežojumiem.
Trešdien, 8. dec., plkst.17.00 Rīgas
Latviešu biedrības Līgo zālē dzejnieces
un prozaiķes Lijas Brīdakas radošā darba vakars Neizdomātās domas. Sarunā
par literatūru un jauno grāmatu Mūža
laime? piedalīsies Lija Brīdaka, Ausma
Kantāne, Dagmāra Beitnere-Le Galla,
Skaidrīte Naumova, Māra Svīre, Inga
Skujiņa, Gaida Jablovska, Guntis Gailītis, Toms Grēviņš, Ēriks Hānbergs,
Jānis Jurkāns (dramaturgs).
Piektdien, 10. dec., plkst. 14.00 –
17.00 LNB Ziedoņa zālē otrie akadēmiskie lasījumi, veltīti akadēmiķa
Jāņa Stradiņa piemiņai. Atcerēsimies
J. Stradiņa nozīmi akadēmijas vēsturē,
izglītības, vēstures izpētes un muzeju
nozares attīstībā, kā arī Latvijas Bankas izlaisto monētu dizaina izstrādē.
Reģistrācija dalībai klātienē, sūtot
e-pastu uz adresi: ielugums@lnb.lv
Piektdien, 10. dec., plkst.19 VEF
kultūras pils Lielajā zālē norisināsies
21.gs. pirmās latviešu oriģināloperetes
Trīs zvaigznes. Zigfrīds ekranizētās
versijas pasaules pirmizrāde. Uz patiesiem notikumiem balstītajā komponista Platona Buravicka un libreta
autora Jura Hirša operetē – biogrāfiskajā stāstā par izcilo politiķi Zigfrīdu
Annu Meierovicu – piedalīsies izcili
solisti: tenors Valters Gleške (Zigfrīds
A. Meierovics), soprāns Sonora Vaice
(Kristīne Bakmane), soprāns Jolanta
Strikaite (Anna Meierovica). Filmas
režiju un montāžas režiju veidojusi latviešu režisore, dramaturģe, dzejniece
un folkloriste Dace Micāne-Zālīte.
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, Piektdien, 17. dec., plkst. 19 ar JohanneSvētā Jāņa baznīcā
sa Brāmsa Dubultkoncertu uz Liepājas
koncertzāles Lielais dzintars skatuves
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. dec., plkst. 10.00 diev- atgriezīsies vijolniece Kristīne Balanas un čelliste Margarita Balanas. Pie
kalpojums.
Svētdien, 19. dec., plkst. 10.00 diev- Liepājas Simfoniskā orķestra diriģenta
pults maestro Gintars Rinkevičs. ■
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Piektdien, 24. dec., plkst. 18.00 svecīšu gaismā Ziemassvētku vakarā sanāksim baznīcā dziedāt savas mīļākās
svētku dziesmas un baudīt Svēto rakstu un dzeju lasījumus pirms dodamies
uz ģimeņu svinībām pie eglītes mājās! Sidnejas latv. ev. lut. Vienības Eiropas Centrālās bankas atsauces
draudze
kurss 7. decembrī.
Kanberā
€1 = 1,58360 AUD €1 = 1,66070 NZD
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi un Bībeles stundas €1 = 0,84933 GBP €1 = 1,12560 USD

Eiro kurss

