
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. ga-
dadienas svinības Rīgā 
notika visas dienas ga-
rumā, sākot ar dievkal-
pojumu Doma baznīcā, 

tad ziedu nolikšanas ceremonija pie 
Brīvības pieminekļa, tai sekoja Nacio-
nālo bruņoto spēku vienību militārā 
parāde 11. novembra krastmalā, va-

karā svinīgais pasākums pie Brīvības 
pieminekļa ar prezidenta Andra Bēr-
ziņa uzrunu un koncerts Nacionālajā 
teātrī. Svinības noslēdzās ar kopīgu 
Latvijas himnas dziedāšanu un svētku 
uguņošanu, ko papildināja Staro Rīga 
2014 11. novembra krastmalā.

Nu jau tradicionāli, valsts svētku 
nedēļā vakara tumsu Rīgā kliedē gais-
mu spēles, šogad īpaši, pateicoties arī 

Staro Rīga 2014 kā Eiropas kultūras 
galvaspilsētai. 10. novembra preses 
konferencē Rīgas domes Portretu zālē 
Latvijas mediji tika iepazīstināti ar Sta-
ro Rīga 2014 pasākumu programmu, 
karti un informāciju par spilgtākajiem 
ārzemju un mūsu pašu autoru darbiem. 
Cik nu es paspēju apskatīties – mans 
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18. novembra svinības Rīgā
Šogad Latvijas dzimšanas diena bija divtik spoža
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Kā es ieaugu Latvijā
Māris Brancis – svētku runa Austrālijas latviešu centros

Latviešu apvienībā Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) šogad aicināja 
mākslas zinātnieku un bijušo Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un trimdas 
dokumentu daļas vadītāju Māri Branci sniegt svētku runu Valsts svētku sarīko-
jumos lielākos latviešu centros Austrālijā.

18. novembris ir 
laiks, kad vairāk kā pa-
rasti domājam par Lat-
viju. Bieži uzdodu sev 
jautājumu – kas man ir 
Latvija? Kad un kā tā 
manī sākusies? Kurā brī-
dī esmu sevi apzinājies, 

ka esmu latvietis? Kad sākums manam 
latviskumam? Arī šoreiz, kad viesojos 
Austrālijā, vēlos dalīties ar jums pār-
domās par mani pašu tajos laika lokos, 
kādos ritējis mans mūžs līdz šai dienai. 
Tādēļ tā būs ļoti personiska un pat in-
tīma pašatklāsme. Varbūt jums būs in-
teresanti ielūkoties tāda cilvēka dzīvē, 
kurš pasaulē nācis padomju okupācijas 

gados, precīzāk, Staļina totalitārā režī-
ma apstākļos. Tas bija laiks, kad vērsās 
pret citām tautām ar nolūku iznīcināt 
to saknes, kas iezemējušās nacionālajā 
pagātnē, un kad visus gribēja pārvērst 
pēc viena ģīmju un līdzības, bezveidī-
gā paklausīgā masā, ko sauktu par pa-
domju tautu, patiesībā – par krieviem.

Vai bērns piedzimst mātei ar ģe-
nētiski iekodētu noteiktu tautību? 
Nezinu, bet māte ar bērnu runā savā 
valodā. Valodas mūzika ietek ausīs, 
iesēžas dvēselē un tur paliek. Zinu ga-
dījumu no Kanādas dzīves, kad mans 
paziņa, cietis negadījumā, pēc sama-
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Dodoties nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā. Pirmā rindā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš, ministru prezidente Laimdota Straujuma.
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Šogad Austrālijā 
18. novembris bija dar-
ba diena, bet latviešiem 
tā tomēr ir speciāla die-
na, un Adelaidē to atzī-
mēja gan pirms, gan pēc 
darba laika. Formālais 
akts ar runām, apbalvo-

jumiem un apsveikumiem jau agrāk 
noticis, bet kā var bez atzīmēšanas pa-
laist garām īsto dienu?

Jau plkst. 7.00 no rīta uzcītīgais 
Andris Jaudzems uzvilka karogus pie 
Daugavas Vanagu nama, un pēc stun-
das Ints Puķītis ar nelielu kompāniju 
darīja to pašu pie Bernsaidas (Burnsi-
de) pašvaldības nama.

Vakarā pēc darba stundām notika 
kaut kas Adelaidē nepiedzīvots: baz-
nīcā varēja sanākt uz sarīkojumu, kas 
saucās Piemini Latviju. Ziņotājā diem-
žēl šim sarīkojumam bija veltīta tikai 
viena vienīga rindiņa, turklāt baznīcas 
ziņās, un tādēļ daudzi to neievēroja. 
Tikai tādā veidā izskaidrojams mazais 
apmeklētāju skaits. Tai vienā rindiņā – 
visi bija laipni aicināti, noklausīties la-
sījumus, dzeju un mūziku par Latviju.

Andris Jansons Adelaidē pazīs-
tams kā gleznotājs, bet, kad viņš pie-
sēdās pie klavierēm, viņš pierādīja, 
ka viņa pirksti prot ne tikai rīkoties ar 
otām, bet arī apmīļot klavieru tausti-
ņus. Sākdams ar Bēthovena Mēnesnī-
cas sonātes pirmo daļu, viņš turpināja 
ar popūriju, kas savija kopā pazīsta-
mus meldiņus gan no latviešu, gan no 
cittautiešu ļoti pazīstamiem mūzikas 
krājumiem. Diakons Ivars Ozols no-
lasīja Larisas Endzelīnas dzejoli Tik 
tālu... Vai tu mani pieņemsi? Vai tevi 
pazīšu, mana mīļā, tālā tēvzeme Lat-

vija?
Dzirdējām vairākas dziesmas no 

Latvijas Dziesmu svētku lielā kora – 
Manai dzimtenei, Dvēseles dziesma 
un Svētī debesīs šo zemi. Ļoti skaisti 
un meditatīvi izskanēja Jāņa Laura 
čella priekšnesums – trīs gabali ar un 
bez klavieru pavadījuma: J. S. Baha 
Sarabande, čehu komponista Dvorža-
ka Klusais mežs un igauņa Arvo Perta 
Spiegel im Spiegel. Patika Jāņa Lau-
ra izskaidrojumi pirms katra gabala. 
Klavieru pavadījumus veica latviešu 
draugs, austrietis Stefan Ammer.

Šis bija ļoti neformāls sarīkojums, 
kur aicināja arī publikas līdzdalību 
kaut ko pateikt vai nolasīt. Diemžēl 
publika iepriekš to nezināja, un tādēļ 
nesagatavots neviens neuzdrošinājās 
uzstāties. Uz citu gadu būšu brīdināta 
un kaut ko sagatavošu. Taču visumā 
tāds neformāls, vienkāršs sarīkojums 
bija ļoti aizkustinošs un skaists, un 
meditatīvo noskaņojumu vairoja tas, 
ka iztikām bez aplausiem, kas būtu ti-
kai traucējuši. Baznīca šādam sarīko-
jumam bija īstā vieta par spīti cietiem, 
neērtiem, baznīcas soliem, un zaudē-
tāji bija tie, kas Ziņotājā baznīcas zi-
ņas nelasa. Paldies Margotai Puķītei 
par labo ideju.

Ar to vēl svētki nebeidzās. Kas vē-
lējās, varēja iebaudīt svētku mielastu 
British viesnīcā. Tā kā es nepiedalījos, 
nezinu, kas tur bija, bet noteikti gāja 
lustīgi.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Otrdiena, svētku diena
Valsts svētki Adelaidē

Ints Puķītis ar Latvijas karogu pie 
Bernsaidas pašvaldības nama.
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Pēc karogu uzvilkšanas pie Bernsai-
das pašvaldības namu.
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Diakons Ivars Ozols „Piemini Latviju“ sarīkojumā baznīcā.
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Andris Jansons pie klavierēm.
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Jānis Laurs baznīcā.
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Pasaules brīvo 
latviešu apvienības 
(PBLA) balva šogad pie-
šķirta Vašingtonas Uni-
versitātes asociētajam 
profesoram Dr. Guntim 

Šmidchenam par Baltijas studiju prog-
rammas izveidi Vašingtonas Univer-
sitātē un viņa nozīmīgo ieguldījumu 
latviešu, igauņu un lietuviešu kultūras 
un izglītības veicināšanā.

Lielā mērā pateicoties tieši folklo-
rista un valodnieka Gunta Šmidchena 
ieguldītajam darbam un neatlaidībai, 
Vašingtonas Universitātē jau 20 gadus 
darbojas Baltijas studiju programma, 
kuru pa šiem gadiem absolvējuši vai-
rāk nekā 300 studentu. Gunta Šmid-
chena vadībā tā šobrīd piedāvā studen-
tiem 30 dažādus lekciju kursus ne tikai 
latviešu, lietuviešu un igauņu valodā, 
literatūrā un folklorā, bet ir arī veici-
nājusi Baltijas valstu tematikas integ-
rēšanu Vašingtonas Universitātē pie-
dāvātajās politiskās zinātnes, vēstures 
un mūzikas programmās. Jāatzīmē, ka 
Baltijas studiju programmas atbalstam 
universitātē ir izveidots īpašs nogul-
dījumu fonds, kurā 2013. gada vasarā 
bija uzkrāti 2,5 miljoni ASV dolāru.

Vašingtonas Universitātes biblio-
tēkas Slāvu un Baltu literatūras krā-
juma vadītājs Maikls Biggins izceļ 
Gunta Šmidchena ieguldījumu ne tikai 
Baltijas studiju programmas izveidē, 
bet arī ievērības cienīga baltiešu aka-
dēmiskās literatūras krājuma izveidē. 
Kā to norāda Biggins, lielā mērā patei-
coties Šmidchena neatlaidīgajam dar-
bam, baltiešu kolekcija Vašingtonas 
Universitātes bibliotēkā esot izaugusi 
no trīs maziem plauktiem 1994. gadā 
līdz vienai no bagātākajām baltiešu 
iespieddarbu kolekcijām ASV, kas 
šobrīd ietver vairāk nekā 24 000 ie-
spieddarbu. „Pateicoties viņa vīzijai, 
entuziasmam un pūlēm, Vašingtonas 
Universitātē ir izveidots pirmklasīgs 
Ziemeļamerikas mēroga zinātniskās 
literatūras krājums latviešu studijās, 
kas tiek ļoti plaši izmantots Vašingto-
nas Universitātē, un no kura regulāri 
informāciju smeļas pētnieki un stu-
denti no viena Amerikas krasta līdz 
otram,“ piebilst Maikls Biggins.

Pirms desmit gadiem pēc Gunta 
Šmidchena ierosinājuma Vašingtonas 
Universitātes Mūzikas departaments 
pievērsās baltiešu kora mūzikas studi-
jām, kas rezultējies vairākās koncert-
turnejās pa Baltijas valstīm ar baltiešu 
kormūzikas repertuāru. 2010. gadā Va-
šingtonas Universitātes koris dziedājis 
toreizējam Latvijas valsts prezidentam 
Valdim Zatleram, pēc kā saņēmis uzai-
cinājumu uzstāties Latvijas prezidenta 
pilī 2011. gadā. Pērn koris piedalījās 
XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētkos Rīgā. Universitātes 

mācībspēki un studenti studiju ietva-
ros arī veic oriģinālpētījumus par lat-
viešu un baltiešu komponistu darbu 
un regulāri aicina pie sevis baltiešu 
komponistus, tādā veidā padarot Va-
šingtonas Universitāti par nozīmīgu 
baltiešu kormūzikas studiju centru. 
Kormūzika ir bijusi īpaši tuva pašam 
Guntim Šmidchenam, kuras īpašo no-
zīmi Baltijas valstu vēsturē analizējis 
un aprakstījis savā 2013. gada nogalē 
izdotajā grāmatā The Power of Song – 
Nonviolent National Culture in the 
Baltic Singing Revolution. Gadu gaitā 
Šmidchens ir publicējis rakstu sēriju 
par starptautiskās folkloristikas vēstu-
ri un baltiešu nacionālajiem varoņiem, 
angliski tulkojis Imanta Ziedoņa dze-
joļu ciklu Motocikls, tādā veidā veici-
not latviešu un Latvijas kaimiņtautu 
kultūras izpēti un atpazīstamību starp-
tautiskā mērogā. Baltijas valstu studi-
ju popularizēšanas misiju Šmidchens 
pildījis gan strādājot universitātē, gan 
2009. gadā uz diviem gadiem kļūstot 
par Baltijas studiju veicināšanas apvie-
nības (Association for Advancement of 
Baltic Studies) prezidentu.

Šmidchens darbojies kā mācīb-
spēks ne tikai Vašingtonas Universi-
tātē, bet arī desmit ASV universitāšu 
izveidotajā Baltijas studiju vasaras 
institūtā (Baltic Studies Summer In-
stitute), kas nodrošina interesentiem 
latviešu, lietuviešu un igauņu valodas 
apguves iespējas intensīvos valodas 
kursos deviņu nedēļu garumā. Viņa 
devumu novērtē arī Amerikas latvie-
šu sestdienas un svētdienas skolas. 
„Dr. Šmidchena ieskati un atbalsts 
Amerikas Latviešu apvienības iz-
glītības programmai ar valodas pār-
baudījumu ieviešanu arī pamatskolas 
līmeņa bērniem ir bijis neatsverams 
atbalsts mūsu pamatskolas skolēniem 
un jauniešiem,“ paskaidro Amerikas 
Latviešu apvienības priekšsēde Anita 
Bataraga. 

Pats Guntis Šmidchens skolojies 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas Valsts svēt-

ki, līdzīgi kā Dziesmu 
svētki, spēj mūs izkusti-
nāt un savest kopā. Rīgā 
pulcējās pie Brīvības 
pieminekļa un Daugav-

malā gan uz bruņoto spēku parādi, gan 
uz kopīgas Valsts himnas dziedāšanu 
un uguņošanu. Pārsteidzoši daudz 
bezmaksas koncertu tiek piedāvāti 
Valsts svētkos, un vēl sabiedriskais 
transports ir par brīvu.

Militārā izrādīšanās ir pilnīgi citā 
garā nekā tas notika tai pašā vietā oku-
pācijas laikā (tikai citā datumā). Tad 
bija svarīgi demonstrēt ne tikai to, ka 
viena valsts ir tik varena, ka nav vērts 
pat domāt no tās atbrīvoties, bet arī, ka 
šī pati valsts ir gatava iekarot jebkuru 
citu valsti.

Paliekošais iespaids no Valsts svēt-
ku militārās parādes ir tas, ka mums 
ir daudz draugu. Neiet runa tikai par 
formāliem sabiedrotiem, kā NATO 
valstis, jo gājienā piedalījās arī, piemē-
ram, Zviedrija. (Kas to zin, varbūt nā-
kamgad tā jau būs iestājusies NATO.)

Valsts svētku pievakarē Nacionālā 
teātrī notika Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 96. gadadienai veltīts svēt-
ku koncerts, uz kuru Valsts prezidents 
bija aicinājis gan Latvijas sabiedrības 
pārstāvjus, gan ārzemju diplomātus un 
citus viesus. Tūliņ pēc koncerta runāju 
ar kādu Amerikas ģenerāli, kurš bija 
pārsteigts no manis uzzināt, ka tieši 
šai pašā namā, kur nupat beidzies kon-
certs, arī bija notikusi paša Latvijas Re-
publikas proklamēšana. Dažreiz ir tā, 
ka vēsture kļūst par abstraktu jēdzienu, 
un ir tomēr jāatgādina, ka lietas, ko pie-
minam, notika īstiem cilvēkiem reālās 
vietās, un ne tikai kaut kādos rakstos 
kaut kādā vēstures grāmatā.

Tāpēc arī domāju, ka Lāčplēša 
dienas nozīmi varētu vēl vairāk izcelt, 
izveidojot 11. novembrī dažus izraku-
mus pie Daugavas Vecrīgas pusē, un 
simulēt šāvienus no upes otrā krasta. 
Jo tur ir visa tā svinēšanas jēga – ie-
naidnieks tepat bija, bet mēs viņu aiz-
dzinām prom no mūsu zemes.

Valsts svētkus svin arī citās pasau-
les malās – dažreiz tieši 18. novembrī, 
citreiz tuvākā sestdienā vai svētdienā. 
Kas var to izskaitīt, cik reizes ārpus 
Latvijas šajā svētku nedēļā skanēja 
Latvijas valsts himna? Nav tikai sirm-
galvji no trimdas laikiem, kas tagad 
ārzemēs svin Valsts svētkus. Tik jā-
skatās uz skolnieku koru fotogrāfijām 
vai bērnu tautas deju uzvedumiem, lai 
saprastu, ka Latvija ārpus Latvijas ir 
pavisam dzīva.

Un mūsu visu pienākums ir nodro-
šināt, ka Latvija ārpus Latvijas nezūd 
Latvijai Latvijā. Mēs visi esam viens 
otram vajadzīgi.

GN

PBLA balva 2014. gadā
Balvu saņem Guntis Šmidchens

Guntis Šmidchens.
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Galvenais ko gribu 
atgādināt un uzsvērt 
ir, ka Pēteris ir saņēmis 
septiņu gadu cietumso-
du par savu žurnālista 
uzdevuma labu pildīša-
nu. Viņš nav nodarījis 

nekādu noziegumu. Viņš bija Ēģiptē 
nepilnas trīs nedēļas. Viņš nerunā arā-
bu valodu un nekad iepriekš Ēģiptē 
nebija bijis. Viņš savus darba kolēģus 
satika pirmo reizi, kad ieradās Kairā.

Viņš izcieta grūtu un garu prāvu, 
bet tā nebija tiesa. Tas bija tikai kļū-
du pilns process. Liecinieki paši sevi 
apstrīdēja. Nebija nekādi ticami pierā-
dījumi pret viņu, kurus neitrāli novē-
rotāji varētu pieņemt. Pēteris ir nevai-
nīgs. Pat prezidents pats ir atzinis, ka 
viņu arestēt bija kļūda.

Pētera nevainību ir atzinuši ārzem-
ju prezidenti un valdības galvas. Lie-
los skaitos starptautiskie juristi ir sodu 
noraidījuši. Pēteri ir jāatbrīvo bez ka-
vēšanās. Viņš ir apstākļu upuris.

Vēlamies izteikt lielu pateicību. 
Pateicamies par Latvijas un latviešu 
lielo interesi un atbalstu Pētera un mūsu 
ģimenes grūtā stāvoklī. Lai gan Pēteris 
ir dzimis ārpus Latvijas, jūs viņu esat 
pieņēmuši kā savu dēlu. Tas ne tikai 
stiprina saites viņam ar tēva zemi, bet 

ar visiem saviem Latvijas senčiem. Šīs 
saites sāka briest pāris gadus atpakaļ, 
kad viņš ar saviem abiem vecākiem 
ciemojās Rīgā. Tās pēkšņi kļuva dzīvas 
un nozīmīgas ar augstu vērtību.

Pateicamies Latvijas valdībai par 
neatlaidīgo Pētera aizstāvēšanu pasau-
les sabiedrībā. It sevišķi lielā parādā 
esam Latvijas sūtniecībai Kairā, kas ir 
varonīgi cīnījusies Pētera labā, un mums 
personīgi ir bijusi milzīgs atbalsts. Jūsu 
darbs un neatlaidība ir priekšzīmīga.

Kāda ir patreizējā situācija Pētera 
lietai?

Pēteris ir saņēmis septiņu gadu 
cietumu par:
• Valsts drošības un stabilitātes ap-

draudēšanu;
• Viltotiem un nepareiziem ziņojumiem 

par stāvokli Ēģiptē gadu atpakaļ;
• Atbalstīšanu un sadarbošanos ar 

Musulmaņu brālības locekļiem.
Apelācijas lūgums ir iesniegts. Pir-

mās Kasācijas tiesas sēde būs 1. janvā-
rī. Tas ir pirmais solis pārsūdzēšanas 
procesā. Teorētiski ir iespējams viens 
no trijiem ceļiem:
• Pirmās tiesas lēmumu pilnīgi norai-

dīt un Pēteri nekavējoties atbrīvot;
• Pirmās tiesas lēmumu atdzīt un ap-

stiprināt;
• Nodot lietu pārtiesāšanai.

Vienalga kā, ir iespējams, ka viss 
juridiskais process var vilkties gadus.

Lai gan Kasācijas sēde tikai nepil-
nas septiņas nedēļas prom, liekas, ka 
Ēģiptes valdība meklē ceturto varian-
tu. Dažas dienas atpakaļ, pēc preziden-
ta dekrēta ir izdots likums, kas ar pro-
kurora atbalstu, rada iespēju ārzemju 
pavalstniecības notiesātos izsūtīt uz 
savām pavalstniecības zemēm sodu iz-
ciest. Lai gan šis ceļš, pirmkārt, varētu 
izskatīties kā kompromisa iespēja, ir 
vēl daudz neskaidrību un nenoteiktī-
bu, lai ģimene par to būtu sajūsmināta 
un cerīga. Katrā gadījumā, arī šis pro-

Šī gada Kultūras 
dienu apmeklētāji Sid-
nejā varēs redzēt dar-
bu izlasi no viena no 
Austrālijas laikmetīgās 
mākslas vispazīstamā-
kajiem māksliniekiem – 

Imanta Tillera. Tillera darbi izpēta 
tēmas par migrāciju, izraidīšanu un 
diasporu, Austrālijas konteksta deba-
tēs par centru/perifēriju ar fokusu uz 
ainavām. Šajā izstādē Sidnejas Latvie-
šu nama Baltajā zālē būs redzama iz-
lase no Tillera darbiem pēdējos gados.

Imants Tillers ir starptautiski pa-
zīstams mākslinieks. Viņam ir bijušas 
daudzas solo izstādes – Londonā (In-
stitute of Contemporary Art), Latvijas 
Nacionālā mākslas muzejā Rīgā, Aus-
trālijas Nacionālā galerijā Kanberā un 
citur; ir pārstāvējis Austrāliju Venēci-
jas, San Paulo (São Paolo) un Sidne-
jas biennāles izstādēs. Tillers pašlaik 
piestrādā pie diviem lieliem projek-
tiem – pirmais 5 Martin Place celtnes 
atjaunošanā Sidnejā, un otrs – dizains 
gobelēnam atzīmējot Anzaka (Anzac) 
dienas simtgadi Galipolijā (Gallipoli).

Gatavojoties izstādei, satiku Iman-
tu Tilleru šī gada novembrī Sidnejas 
Latviešu namā. Mākslinieks iztei-

ca sajūsmu piedalīties 
Kultūras dienu izstādē, 
jo jaunības gados šajā 
namā viņš apmeklēja 
Latviešu sestdienas sko-
lu. Vēlākos gados nāca 
atbalstīt savu meitu – Iz-
idores un Saskijas muzi-
kālo līdzdalību jauniešu 
koncertos. Tilleram ir 
dziļa interese par meta-
fiziku un cilvēka būtību, un kopā ar 
savu vecāku – Otra Pasaules kara bēg-
ļu pārdzīvojumiem, mākslinieks spēj 
veidot tiltus starp dažādām vidēm un 
dažādām kultūrām.

Tieši šādu lomu Tillers paveica 
izstādē Sapņošana: Austrālijas abori-
gēnu māksla satiek de Čiriko (Drea-
mings: Australian Aboriginal Art Me-
ets de Chirico), kas notika 2014. gadā 
Karlo Biloti muzejā (Museo Carlo 
Bilotti) Romā, Italijā.(1) Izstādē rādīja 
vizuālu sarunu starp Aborigēnu Rie-
tumu tuksneša gleznām, kam pamatā 
ir aborigēnu Sapņošana, un metafizis-
ko vizuālo valodu, ko izmanto itāļu 
modernais mākslinieks Džiordžio de 
Čiriko (Giorgio de Chirico). De Čiriko 
gleznas, šīs galerijas pastāvīgā kolek-
cijā, piedāvā lēcu, caur kuru skatītājs 

var aplūkot cilvēka būtību; savienoju-
mu starp aborigēnu sapņošanu un de 
Čiriko kosmoloģisku realitāti.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

1 http://www.artandaustralia.com/
news/reviews-commentary/selected-
exhibition-dreamings-australian-
aboriginal-art-meets-de-chirico

Austrālijas Latviešu Kultūras dienas
AL55KD izstāde – Imants Tillers

Imants Tillers. „Latviešu mandala“ 
(Latvian mandala). Viens no darbiem, 
kas būs redzami KD izstādē.

Pētera Grestes lieta
Jaunākās ziņas

 
Turpinājums 15. lpp.
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2014. g. Anšlava Eglīša un Vero-
nikas Janelsiņas fonda balva mākslā 
piešķirta Signei Baumanei par pa-
nākumiem animācijas filmu laukā. 
A. Eglīša un V. Janelsiņas fonds balvu 
piešķir katru gadu pārmaiņus mākslā 
un literatūrā, ārzemēs dzīvojošiem 
kultūras darbiniekiem, kas ar savu 
darbu bagātina un rosina latviešu mo-
derno mākslu un literatūru. Balvas lie-
lums $20 000.

Signe Baumane sāka strādāt Rīgas 
Animācijas filmu studijā par celuloīdu 
krāsotāju pēc Maskavas Valsts Univer-
sitātes beigšanas 1985. g. ar grādu filo-
zofijā. 1991. g. viņa izdeva savu pirmo 
animācijas filmu Ragana un Govs. Pēc 
tam ilustrēja vairākas bērnu grāmatas, 
veidoja dekorācijas leļļu lugām un pa-
beidza vēl divas animācijas filmas.

1995. g. Signe Baumane ieradās 
Ņujorkā, kā pati saka, ar $300 kaba-
tā un sāka strādāt slavenā Amerikas 
animātora Bila Plimptona studijā, kur 
starp 1996. un 2004. gadu ir strādājusi 
pie neskaitāmām Plimptona īsfilmām 
un vairākām pilnmetrāžas filmām. 
1998. g. viņa saņēma atļauju palikt 
Amerikā, jo ietilpa sievišķi raženo un 
apdāvināto ieceļotāju kategorijā.

Kopš 1998. g. Signe ir veidojusi 
pati savas neatkarīgās īsfilmas, kuras 
ir daudz un dažādas, un kuras lasītāji 
var skatīt tīmeklī. Viņas filmas ir rādī-
tas vairāk nekā 200 pasaules filmu fes-
tivālos, ieskaitot Sundance Amerikā 
un Biennale Venēcijā, un ir saņēmušas 
balvas. 2014 .g. jūnijā Signe pabeidza 
pilnmetrāžas filmu Rocks in My Poc-
kets, kuras pirmizrāde notika Karlo-
vivarī (Karlovy Vary) internacionālā 

filmu festivālā jūlijā, un saņēma balvu 
un žūrijas atzinību. Šīs filmas – Akme-
ņi manās kabatās Latvijas pirmizrāde 
notika 21. augustā, un lasītāji varbūt 
jau zin, ka tā ir izvirzīta Latvijas ani-
mācijas filmu Oskaram.

Sekojošais ir Signes pašas vārdos 
un ir tas, ko viņa vēlās, lai lasītāji zinā-
tu par viņu un viņas filmām: „Manas 
filmas dažreiz apzīmē kā provokato-
riskas, bet es tam īsti nepiekrītu. Es 
tikai vēlos piedāvāt skatītājiem savu 
pasaules redzējumu, kas atšķiras no 
komerciālā kino. Ja tas kādu skatītāju 
sapurina un liek viņam/viņai domāt – 
man tikai prieks par to. Redzu ani-
māciju un filmas kā valodu, ar kuras 
palīdzību varu sazināties, izraisīt sa-
runu par tēmām, kas man šķiet svarī-
gas. Dažreiz skatītāji uzteic mani par 
drosmi izveidot Rocks in My Pockets, 
kurā atklāts tik daudz no ļoti perso-
niskas pieredzes. Bet nezinu, vai es 
to sauktu par drosmi. Drosme ir tad, 
kad tu apzinies, kādas briesmas tev 
draud. Veidojot šo filmu, man nebija 
ne jausmas, kāda veida filma tā būs un 
kā to uzņems skatītāji. Es taisu filmas 
instinktīvi, kā zivs, kas peld, bet ne-
māk staigāt, vai kā putns, kas lido, bet 
nezina, kā atvērt ledusskapi. Daudz 
nedomāju par sekām vai alternatī-
vām. Tagad, pēc ļoti daudz seansiem 
un sarunām ar skatītājiem, redzu, ka 
Akmeņi manās kabatās ir bijusi ne-
pieciešama filma gan man, gan citiem 
cilvēkiem. Tā likusi domāt un izraisī-
jusi sarunas. Un tikai tagad saprotu, 
kādas briesmas man draud, atklājot tik 
daudz no savas iekšējās pasaules. Jū-
tos neaizsargāta kā bruņurupucis, kam 

noņemtas bruņas.“
Tuvākā nākotnē Signei ir mērķis 

turpināt vest Akmeņi manās kabatās 
tautās un turpināt sarunu, kuru filma 
ir izraisījusi. Tomēr, prātā viņai jau 
ir nākamais pilnmetrāžas filmas pro-
jekts, kuram scenāriju Signe cer sākt 
rakstīt jau decembra vidū.

Jāatgādina, ka filmu pasaule Anš-
lavu Eglīti valdzināja no jaunības die-
nām un kā ārzemju preses žurnālists 
no 1953. līdz 1993. viņš Holivudā tikās 
ar daudziem ievērojamiem aktieriem 
un režisoriem. Savu interesi par filmu 
pasauli Anšlavs Eglītis ir aprakstījis 
Lielais mēmais, un viņa recenzijas par 
filmām parādās grāmatā Ekrāns un 
skatuve: žurnālista piezīmes.

Lelde Gilman
Anšlava Eglīša un 

Veronikas Janelsiņas fonda uzdevumā
2014. g. 13. novembrī

Laikrakstam „Latvietis“

Goda balva
Intai Purvai Kana-

dā par izcilu mūža darbu 
latviešu kultūras veici-
nāšanā. (Speciāla goda 
balva)

Dainai Grosai Austrālijā par sek-
mīgu darbu ārpus Latvijas skolu no-
drošināšanā un skolotāju sagatavoša-
nā. (Pedagoģijas nozare)

Goda diploms
Mārai Simsonei Kanādā par ilg-

gadēju un radošu darbu tautas deju no-

zarē. (Tautas un mākslu deju nozare)
Andrim Leimanim Kanādā par 

mūža ieguldījumu tēlotājmākslā. (Tē-
lotājas mākslas nozare)

Atzinības raksts
Aivaram Sinkam Anglijā par 

publikāciju Trimdas dziesmu svētku 
tradīcija Eiropā (2013) un rakstiem 
preses izdevumos. (Preses nozare)

Ingunai Miezei Īrijā par latviešu 
ieceļotāju Īrijā dzīves un norišu doku-
mentēšanu. (Preses nozare)

Laimai Ozolai Īrijā par darbību 
latviešu identitātes saglabāšanā. (Pre-

ses nozare)
Pēterim Zariņam Kanādā par ilg-

gadēju latviešu klaviermūzikas atska-
ņošanu un popularizēšanu Kanadā un 
ASV. (Mūzikas nozare)

Dacei Micānei Zālītei ASV par 
lugu Kur meklēt Šambalu, veiksmīgu 
darbību jaunatnes teātra nozarē un kul-
tūras pasākumu rīkošanā, referātiem un 
publikācijām periodikā. (Teātra nozare)

Vērai Mednei ASV par augstā-
kās kvalitātes sasniegumiem aušanas 
mākslā. (Lietiskās mākslas nozare).

Vija Zuntaka Bērziņa
PBLA KF priekšsēde

PBLA Kultūras fonds
PBLA KF apbalvojumi 2014. gadā

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balva
Piešķirta Signei Baumanei

Signe Baumane pēc filmas „Akmeņi 
manās kabatās“ pirmizrādes Rīgā.

Ziemeļrietumu (Northwestern) Uni-
versitātē, kur viņš 1985. gadā ieguva 

bakalaura grādu lingvistikā, un Indi-
anas Universitātē, kur viņš 1996. gadā 
ieguva doktora grādu folkloristikā. Par 
darbu Vašingtonas Universitātē un par 
draudzības veicināšanu starp ASV un 

Baltijas valstīm Guntis Šmidchens ie-
priekš apbalvots ar Latvijas Atzinības 
krustu (IV pakāpe) un Igaunijas Māras 
zemes krustu (IV pakāpe).

PBLA

PBLA balva 2014. gadā
Turpinājums no 3. lpp.
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Daugavas Vanagu 
organizācijas vārdā es 
sirsnīgi sveicu Daugavas 
Vanagus un visus tautie-
šus plašajā pasaulē mūsu 
valsts svētkos – 18. no-
vembrī – Latvijas valsts 
neatkarības dzimšanas 

dienā. Mēs atzīmējam šo dienu kā 
vienmēr ar svētku dievkalpojumiem 
Latvijas baznīcās, ar militāru parādi 
Rīgas Krastmalā un citur, ar koncer-
tiem un ar dažādiem svētku pasāku-
miem visā Latvijā.

Atskatoties uz Latvijas neseno 

vēsturi un pašreizējiem notikumiem 
Ukrainā, mums varbūt rodas bažas 
par mūsu tautas nākotni, jo Krievija 
un tās valdība nav prognozējama; mēs 
redzam Krievijā tās pašreizējos darbos 
vai nedarbos tādas pašas tendences, 
kādas mūsu tautas vecākās paaudzes 
piedzīvoja Staļina un Hitlera laikos, 
kad abi iznīcināja lielu daļu no mūsu 
tautas. Nav brīnums, ka Anglijas tro-
ņa princis Kārlis (Charles) š.g. maijā 
salīdzināja Prezidentu Pūtinu ar Hitle-
ru. Tomēr tagad mums ir aizsardzības 
vairogs, NATO, kas mums nebija tajos 
laikos, kad Latvija jau Otrā pasaules 

kara pirmajā dienā pasludināja neitra-
litāti, ko abi minētie diktatori neņēma 
vērā, kad viņi kā sabiedrotie Moloto-
va-Ribentropa pakta ietvaros sadalīja 
Austrumeiropu savā starpā.

Man ir prieks jums teikt, ka redzu 
patriotisma pieaugumu Latvijā mūsu 
pašu jauniešu vidū, bet tai pašā laikā 
arī redzam daļu no krievu tautības ie-
dzīvotājiem Latvijā paužam domu, ka 
kādus no Latvijas austrumu novadiem 
vajadzētu pievienot Krievijai, kā tas 
jau ir noticis ar Abreni, un ko Krievi-

Apsveikums 18. novembrī
Daugavas Vanagu priekšnieks

iespaids ir: skaisti, krāšņi, interesanti, kvalitatīvi, bet visa 
ļoti daudz, vienā vakarā nevar novērtēt arī izmantojot karti.

Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa 
notiek pēc protokola ar diplomātu piedalīšanos, Bruņoto 
spēku vienību klātbūtni un pūtēju orķestra atskaņotu Latvi-
jas himnu, kā arī Brīvības pieminekļa godasardzes maiņu.

Nacionālo bruņoto spēku vienību militārā parāde 
11. novembra krastmalā – atzīšos, biju klātienē pirmo reizi. 
Negāju kopā ar akreditētajiem mediju pārstāvjiem, bet jau 
divas stundas iepriekš ieņēmu vietu tieši pretī tribīnei aiz 
barjeras, jo gribēju būt starp ļaudīm un redzēt savām acīm 
kā parādi uztver bērni. (Krastmala starp Vanšu un Akmens 
tiltu bija iežogota ar dzeltenām metāla barjerām.)

Man laimējās ar blakusstāvētāju, bijušo militāristu, 
kurš arī bija atnācis laicīgi ieņemt vietas mazbērniem. Uz-
zināju kārtību, kas kam sekos, kas kur stāvēs, respektīvi 
uzzināju tik daudz jauna, par ko man līdz šim nebija nekā-
das saprašanas, kā arī to, ka militāristiem ir cits skats uz 
dzīvi. Otrā pusē man stāvēja vecmāmiņa ar mazdēlu (saru-
nājās krieviski), kuram jau pašā sākumā strikti noteica kā 
uzvesties un visu notiekošo ļoti jauki komentēja.

Pirms parādes sākuma skatītāju bija tik daudz, ka mēs 
jutāmies kā vienots mūris un vairs nebija tik auksti. No 
savas vietas varēju ļoti labi aplūkot amerikāņu vienību – 
perfekti noslīpēts parādes demonstrējums un piedevām ar 
prieku sejā. Mans kopējais iespaids: ne jau krastmalā de-
monstrētā kaujas tehnika ir mūsu spēks, bet draugu klāt-
būtne, NATO valstu karogi un vienības. Nav mūsu mērķis 
uzbrukt, bet aizstāvēt savu zemi, ja kāds to iekāro.

Mazie puikas, protams, bija sajūsmā par militāro teh-
niku un ieročiem, man dzirdamie komentāri bija labda-
bīga ieinteresētība, visi kopā dziedājām Latvijas himnu, 
bija jūtama svētku lepnuma gaisotne.

Vai tad nebija nekā negatīva,– nebija gan, tikai kad 
visi sāka izklīst, pienāca jauns pāris (runāja krieviski) 

un es sapratu, ka 
tam puisim tomēr 
nav nekā slik-
ta ko teikt, bet 
bravūras dēļ tak 
nevar klusēt, un 
viņa spriedums 
bija... tas oficie-
ris laikam nebija 
skaidrā, sajaucis 
formu, pie melna 
mēteļa uzvilcis 
zilas bikses... ak 
jaunekli, ja tu zi-
nātu cik smiek-

līgs tu biji.
Valsts svētku svinības bija ne tikai galvaspilsētā, bet 

ikvienā Latvijas pilsētā. Manā Jūrmalā, vakarā uz āra ska-
tuves pēc domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa uzrunas, 
daudzos skatītājus Latvijas 96. dzimšanas dienā sveica ko-
ris Juventus un operas solisti.

Gaidīsim nākamo, 97. dzimšanas dienu brīvā Latvijā!
Dievs svētī Latviju!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembra svinības Rīgā
Turpinājums no 1. lpp.

Ārzemju bruņoto spēku pārstāvji pie Brīvības pieminekļa.
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Parāde 11. novembra krastmalā.
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Parāde 11. novembra krastmalā.
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Pārlidojums parādes laikā.
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Valsts svētki Melburnā
Akta pirmā daļā skolu svinības

Ar dievkalpojumu 
un saietu šī gada 16. no-
vembrī Kanberas lat-
viešu ev. lut. draudze 
svinēja Latvijas valsts 
svētkus – 18. novem-
bri – un draudzes 65 

gadu darbības jubileju.
Dievkalpojumu vadīja prāvests 

Dr. Jānis Priedkalns no Adelaides. 
Savā sprediķī viņš pievērsās latvieša 
dzīvei dzīvojot latvietībai.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās 
baznīcas zālē pie klātiem galdiem drau-
dzes 65 gadu svinībām. Svinības ievadī-
ja prāvests ar lūgšanu. Draudzes priekš-
nieks Egons Eversons sveica klātesošos 
un īsumā pastāstīja draudzes vēsturi. 
Draudze tika dibināta 1949. gada 23. ok-
tobrī. Draudzei ir bijuši četri mācītāji – 
Jānis Lūsis, Pēteris Laiviņš, Verners 
Voitkus un Ivars Osis. Beidzamos gadus 
draudzes dievkalpojumus vada viesu 
mācītāji, diakoni un diakones. Patreizē-
jā valde un dāmu komiteja darbojās bez 
pārtraukuma jau 27 gadus. Priekšnieks 
izteica pateicību valdei un dāmu komite-
jai par nesavtīgo darbu draudzes dzīvē.

Draudzi jubilejā sveica Kanberas 

Latviešu biedrības 
priekšnieks Ēriks 
Ingevics, pieminot 
draudzes priekšnie-
ka Eversona garo, 
vairāk nekā 30 gadu 
darbošanos priekš-
nieka amatā, DV 
Kanberas nodaļas 
valdes priekšsēdis 
Edvīns Peniķis un 
Kanberas tautu de-
jas kopas vadītāja 
Skaidrīte Dariusa.

S i d n e j a s 
viešņa, mācītā-
ja Brigita Saiva, 
savā un vīra Gun-
tara vārdā sveica 
draudzi jubilejā un 
pateicās draudzei, it sevišķi draudzes 
priekšniekam par viņai doto iespēju 
sprediķot draudzes dievkalpojumos.

Viesu vidū bija Sv. Pētera draudzes 
mācītājs Gabor Szabo ar kundzi. Savas 
draudzes vārdā viņš sveica draudzi un 
vadību.

Vakara turpinājumā viesi tika aici-
nāti mieloties pie dāmu komitejas sa-

gatavotā, ar garšīgiem ēdieniem bagā-
tā, mielasta galda. Vakariņojot, sarunu 
laikā, prāvests pastāstīja par draudžu 
dzīvi un problēmām Austrālijā.

Noslēgumā – Intas Skrīveres ceptais 
jubilejas kliņģeris un smalkmaizītes.

Svētki bija beigušies.
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Šogad jau ceturto 
gadu pēc kārtas apvie-
notajos Melburnas or-
ganizāciju svinētajos 
Valsts svētkos svētdien, 
16. novembrī, piedalījās 
abas Melburnas Latvie-

šu skolas: MLB Daugavas skola un 
Melburnas Latviešu vidusskola.

Akta pirmo daļu skolas papildināja 
ar skaistām skolu Valsts svētku tradī-
cijām – jaunākie bērni nolika ziedus 
pie Brīvības pieminekļa attēla, vecā-
kie aizdedzināja svecītes.  Ar to radās 
skaista un svinīga noskaņa nama Lie-
lajā zālē.  Klausītājus iepriecēja Dau-
gavas skolas bērndārza/sagatavošanas 
klases tautas dziesmiņa Latvijai, kā arī 
absolventu klases deklamācijas veltī-
tas Latvijai.

Šo daļu noslēdza apvienotais Dau-
gavas skolas un Melburnas Latviešu 
vidusskolas koris, Jolantas Lārmanes 
negurstošajā vadībā.  Koris izpildīja 

divas dziesmas no Jaunatnes Dzies-
mu svētku, kas notiks Latvijā 2015. g. 
jūlijā, programmas. Ļoti aizkustinoša 
bija Renāra Kaupera Mana dziesma, 
ko koris, pēc klausītāju pieprasījuma, 
nodziedāja divas reizes.

Priecājamies, ka abas skolas vēl tik 

aktīvi darbojās Melburnā un, ka Lat-
vijas dzimšanas dienā latviešu bērni 
un jaunieši varēja piedalīties tik kuplā 
skaitā. 

Līga Dārziņa
MLB Daugavas skolas pārzine

Laikrakstam „Latvietis“

Apvienotais skolu koris.
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Valsts svētki Kanberā
Svinības Kanberas latviešu ev. lut. draudzē

Draudzes valde ar viesiem. Pirmā rindā no kreisās: mā-
cītāja Brigita Saiva, prāvests Dr. Jānis Priedkalns, Ilga 
Priedkalna un Gunārs Šterns. Otrā rindā: Guntars Saiva, 
draudzes priekšnieks Egons Eversons, Imants Skrīveris un 
Edvīns Peniķis.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2014. gada 26. novembrī

ņas atgūšanas runāja tikai latviski, 
piepeši angliski nesaprotot ne vārda, 
ko žēlsirdīgās māsas viņam bilda. Pat 
bijis nepieciešams tulks līdz brīdim, 
kad galvā viss sakārtojās.

Par to, ka esmu latvietis, pēckara 
gados, sevišķi Staļina laikā, vecāki 
nemēdza runāt. Varbūt baidījās, bet 
visticamāk tēvs un māte joprojām sevi 
apzinājās kā Latvijas pilsoņus, jo viņi 
brīvajā Latvijā bija dzīvojuši savus za-
ļoksnos jaunības un brieduma gadus 
pavadījuši, bija cienījami Līvbērzes 
vecsaimnieki, kuru saknes Ģibeikās 
iestiepās vēl 1820. gados, kad mājas 
saimniekam Jānim vēl nebija uzvārda. 
Tas, ka viņi un līdz ar to arī viņu trīs 
dēli ir latvieši, maniem vecākiem bija 
pašsaprotama lieta.

Pašās kara beigās dzimtas mājās 
trāpīja zenītartilērijas šāviņš, Ģibei-
kas dega, un vecāki ar diviem puikām, 
maniem brāļiem, devās bēgļu gaitās 
uz Kurzemes pusi. Kādēļ tēvs ar māti 
neaizbrauca prom līdz ar visiem, nezi-
nu. Varbūt kāda nelāga sagadīšanās, jo 
papus ļoti baidījās, ka ģimenei Sibīrija 
ir garantēta. Bez tā nozieguma, ka viņš 
ir vecsaimnieks, tēvs vēl bija aizsargs, 
māte – aizsardžu priekšniece, kuras va-
dībā Pikšās dēstīja bērzus. Tādēļ viņš, 
kamēr vien elpoja, neuzdrošinājās pat 
Līvbērzei tuvoties, bīdamies, ka kāds 
viņu pazīs un nodos varas iestādēm. Tā 
nu klīdām no mājas uz māju. Tēvs kol-
hozā ne par kādu naudu nevēlējās strā-
dāt, labāk palika vienkāršs mežstrād-
nieks vai zivkopis. Par pagātni tolaik 
runāja maz. Bijās dzirdīgu ausu. Zinā-
ju, ka esmu saimnieka dēls, bet šis fakts 
likās līdzīgs teikai, tādēļ nereāls.

Tolaik nesapratu kāda atgadīju-
ma dziļāko būtību, kas ar mani notika 
pirmajos skolas gados. 2. klasē līdz ar 
visu klasi iestājos pionieros. Gribējās 
ar visiem būt kopā. Pārnācis mājās, sa-
ņēmu no tēva vienu no vissmagākajiem 
bārieniem visā bērnībā. Tagad zinu, 
viņam ar šo iekārtu nekas nebija pa ce-
ļam, viņš dzīvoja, varbūt būtu pareizāk 
teikt, eksistēja tajā, jo citas iespējas 
nebija. Vēlāk gan kaklautu slēpu, līdz 
ko izgāju no skolas vai tai tuvojoties 
uzsēju (tā darīja lielākais vairums). 
Vienkāršiem ļaudīm, kas bija piedzī-
vojuši gan brīvās Latvijas gadus, gan 
vairākkārtējās deportācijas, pionieri 
(viņi taču ir padomju ideju sekotāji) 
droši vien sagādāja rūgtas un sāpīgas 
atmiņas – vai katra ģimene bija cietusi.

Arī to, ka pastāv dažādas tautības, 
iepazinos vēl pirmskolas vecumā, kad 
uz Plāņu dīķsaimniecību Zantē atsūtīja 
jaunu speciālisti – krievieti, kura tikko 
bija beigusi kādu tehnikumu vai insti-
tūtu Krievijā. Viņa ne vārdiņa neprata 
latviski, mani vecāki atkal krieviski. 
Kaut kā jau sazināšanās notika, bet 
to, ka viņa nāk no pavisam cita, mums 
svešas sadzīves kultūras loka, pierādī-
ja kāda triviāla detaļa. Ziemas toreiz 

bija aukstas, bet, kā manā pusē teica, 
ķemertiņš atradās, kā jau tas Latvijā 
pierasts, patālāk no dzīvojamās mājas. 
Šai krievietei ziemas aukstumā tik tālu 
bija grūti aizstaigāt, tādēļ pēc viņas 
nakts pastaigām uz lieveņa baltā sniega 
palika dzeltenas pēdas. Sievas un vīri 
šausminājās par šādu nekulturālību, 
bet tad smiedamies atcerējās pirmās 
okupācijas laiku, kad krievu virsnieku 
sievas gājušas uz ballēm naktskreklos, 
noturēdamas tos par smalkām kleitām. 
Šis notikums nostiprināja pārliecību, 
ka kultūru jau nu jaunā vara neatnes 
un ka latvietis ir citas raudzes, citas 
pasaules un kultūras cilvēks, piemeti-
nāšu, augstākas kultūras piederīgais. 
Šī krieviete audzēja manī lepnumu par 
piederību latviešu tautai.

Apzinīgā vecumā sākās lasīšanas 
kāre. Lauku māju bēniņos bija sagla-
bājušies vecie žurnāli, kurus ļoti rū-
pīgi sargāja. Tā 50. gados vai 60. gadu 
sākumā manās rokās nonāca Atpūtas. 
Atmiņā saglabājusies saulaina vasaras 
diena, kad bija mūsu kārta iet ganos. 
Tur arī lasīju šo tautā reiz populāro 
žurnālu. Lasīju un nevarēju vien beigt 
brīnīties, ka reiz patiesi Latvija ir bi-
jusi neatkarīga valsts, kurā viss notiek 
latviski, izceļ latviešus, runā par lat-
viešiem. Biju gan par Latvijas laikiem 
dzirdējis vecākus runājam ar kaimi-
ņiem, bet vai tad pusaudzim pieaugušo 
sarunas ir svarīgas? Viņam visa pasau-
le griežas ap viņu pašu, viņš un neviens 
cits ir dzīves viducī. Bet Atpūtas vārdu 
spēks piepeši izsita no omulīgās pašpie-
tiekamības. Žurnālā melns uz balta bija 
drukāts, ka Latvija kā neatkarīga valsts 
tomēr reiz pastāvēja, kuru pat lielas 
valstis cienīja un respektēja. Laikam 
jau tā arī būs bijis, ja žurnāla fotogrāfi-
jās rādīja ļaudis, kuri bija ģērbti krietni 
labāk, izskatīgāk, nekā tagad redzams, 
bija kopti un labi safrizēti. Par frizieri 
40. gadu otrā pusē un 50. gados laukos 
nebija pat ko sapņot. Sievas šajā ziņā 
piepalīdzēja viena otrai, kāds apkārtnē 
prata arī zēniem nogriezt matu ērkuļus 
līdz nullītei. Dažu labu skolasbiedru, 
kā varēja redzēt, apcirpa ar šķērēm, ja 
tādas bija atrodamas, un tas nevienam 
nebija pārsteigums.

Līdz 4. klasei bieži zēni staigāja 
īsās bikšelēs, ko tagad sauc smalkā 
svešzemju vārdā par šortiem, un bo-
melenēs, kā tolaik saucām kokvilnas 
zeķes. Šādas zeķes, ko nēsāja arī sie-
vietes, gan bija grūti nopērkamas, 
tādēļ lāpīja, līdz vairs nebija ko lāpīt. 
Savukārt īsās bikšeles visbiežāk pār-
šuva vai no vecāko brāļu biksēm, vai 
vecāku novalkātajiem mēteļiem un 
mātes vadmalas brunčiem, kas bija sa-
glabājušies no labākiem laikiem.

Žurnāli Atpūta par šādu nabadzību 
nerunāja. Cilvēki likās paēduši. Tagad 
gan bija jāknapinās. Cik bieži dzirdēju 
vecākus satraucamies, vai varēs cūku 
nobarot un vai gaļa pietiks līdz nāka-
mām suķa bērēm. Maizi cepa paši, visu 
paši izaudzēja un pārtika no tā, kas bija. 
Nereti cukura nebija, tā vietā lietoja 

sīrupu, ko vārīja no cukurbietēm, pie-
smirdinot visu māju. Gardākais saldais 
ēdiens bija rūgušpiens ar cukuru un ka-
nēli. Pankūkas cepa reti, bet baltmaizi 
tikai pa Jāņiem, Lieldienām, Vasarsvēt-
kiem un Ziemassvētkiem – bija jātaupa 
milti. „Tā nu gan būs bijusi Leiputrija, 
šie Latvijas laiki!“ klusībā spriedu.

Arī grāmatas reti dabūju. Manas 
pirmās grāmatas atveda krustmāte no 
Jelgavas. Tās es spilgti atceros – Kārļa 
Freimaņa ilustrēto Baltu sedzu villai-
nīti un Kārļa Sūniņa zīmēto skaisto 
tautasdziesmu izdevumu bērniem 
Upe, upe, Daugaviņa. Kas tas bija 
par krāšņumu! Acis nebeidza vien at-
veldzēties un apbrīnot krāšņos tautas 
tērpus, plašās ainavas, bērzu birztalas, 
upes līkumus, puķēm piebērtās pļavas 
un putniem pieskandinātos mežus. Cik 
tā ir bijusi laimīga dzīve! Prātā iezagās 
vēl cita doma, ko gan nācās slēpt un 
klusībā auklēt – tā taču ir īstā Latvija! 
Es jutos tai piederīgs, es šo dainu Lat-
viju uztvēru kā savējo. Tagadējā nebija 
īstā Latvija.

„Kur Latvija bija, kad tā nebija brī-
va valsts?“ nesen savai mātei prasīja 
mana mazmeita Dārta.

Jā, kur Latvija bija tad? Ieslēpta 
pašā visdziļākajā sirds kambarī, kurā i 
pats kambara īpašnieks reti ieskatījās. 
Baidījās šo dārgumu traucēt, lai paša 
sirds nesāpētu par tās zaudējumu.

Reiz, tas bija 50. gadu beigās vai 
60. gadu pašā sākumā, brālis atveda 
no Jelgavas pavisam slepenu un drošu 
ziņu – drīz, pavisam drīz nāks vai nu 
angļi, vai amerikāņi (neatceros, kas 
īsti) un atbrīvos Latviju. Visi nodre-
bēja, saausījās, slepus sačukstējās un 
gaidīja, gaidīja. Cerības dzina asnus. 
Brīnums nenotika. Komunistu vara 
cilvēku apziņā uzbūvēja visstiprāko 
cietoksni. PSRS likās neuzvarama, 
nesagraujama, teju mūžīga. (Cilvēki 
jau no pagātnes nemācās un neatceras, 
ka pat visvarenākās impērijas reiz sa-
brūk. PSRS šī vēstures gudrība šķita 
nav pielietojama.)

Sapni par Latviju un latviskumu 
palīdzēja uzturēt un saglabāt arī teātris 

Kā es ieaugu Latvijā
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.

Māris Brancis Melburnā.
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Trešdien, 2014. gada 26. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

un mūzika. Vēl tagad ar sirds drebē-
šanu atceros ansambļa Sakta koncertu 
50. gadu vidū, kad mācījos pirmajās 
klasītēs Zantes vidusskolā. Zāle toreiz 
bija pārpildīta. Visi, man šķiet, neelpo-
ja, vismaz man mute nevērās ciet no 
brīnumiem. Pēc tam tādu emocionālu 
pārdzīvojumu esmu sastapis vienīgi 
Dziesmu svētkos, bet jau krietni vēlā-
kos laikos, kad tajos nebūt bija kauns, 
ja esi latvietis. Toreiz Zantē pirmo rei-
zi redzēju dzīvus krāšņos tautas tēr-
pus, dzirdēju no skatuves skanam lat-
viešu tautas dziesmas, kuras dziedāja 
pie svētku galda ģimeņu saietos. Dzie-
dāja ar lepnumu. Koncertā sajūsminā-
jos par muzikantu neparastajām gara-
jām tāšu taurēm, kas stiepās no mutes 
līdz grīdai un izdvesa tik samtaini 
dziļu skaņu, kas iekāpa dvēselē un ārā 
vairs nenāca. Un kur vēl cēlās, svinīgi 
grieztās dejas! Tautu meitas un tautu 
dēli krāšņajos tērpos likās ir princeses 
un prinči, par ko stāstīja pasakas.

Es toreiz nedomāju, kāda man ir 
tautība, bet zināju, ka tā ir mana, mana 
tēva un manas mātes dziesma, mana, 
mana tēva un manas mātes deja. Mans 
tēvs un māte savā jaunībā arī dziedāja 
un dejoja, tērpušies cēlajos Zemgales 
tautastērpos. Par to liecināja fotogrā-
fijas, kas nesaprotamā kārtā tomēr bija 
paglābtas no ugunsgrēka. Viņiem šīs 
dziesmas un dejas bija tuvas, tāpēc 
arī viņi bija klāt un ilgi pārsprieda 
koncertu. Un lepnumu arī deva, ka es 
esmu tās tautas loceklis, kam pieder 
tik skaistas garamantas.

Naidu pret latviešiem sajutu jau 
pusaudža gados, kad pārcēlāmies uz 
Struteli. Kaimiņš, latviešu sarkanais 
strēlnieks, bija noprecējis krievieti. 
Viņiem bija kupls bērnu pulciņš. Di-
vas vecākās meitas bija krievu virs-
nieku sievas, bet dēls un jaunākā meita 
dzīvoja šeit pat, gāja mūsu skolā. Viņi 
abi bija tādi paši, kā mēs, īsteni lat-
vieši. Bet, kad atvaļinājuma laikā at-
brauca abas vecākās meitas ar saviem 
vīriem, šķelšanās bija acīm redzama. 
Viņas staigāja augstu paceltām galvām 
un nolūkojās uz mums no augšas kā uz 
zemākiem radījumiem. Viņu māte pat 
nekautrējās paziņot, ka latviešu valodu 
jau nu šī nemācīšoties. Šis paziņojums 
dziļi jo dziļi iedūra krūtīs, un šī sāpe 
nav rimusi šobaltdien. Bet šī sāpe da-
rīja arī labu – latvietības apziņa tikai 
pastiprinājās, tā kļuva par aizsargvalni 
pret lielās brāļu tautas uzmācīgajiem, 
nekaunīgajiem uzbrukumiem. Šķiet, 
tas bija 70. gados, kad pazibēja ziņa, 
ka latviešiem, igauņiem un leišiem būs 
jāseko moldāviem un jāpāriet uz slāvu 
alfabētu. Šis jaunums likās kā sprie-
dums latviešu tautai. Paldies Dievam, 
šī slepkavība nenotika.

Viens no latviskās pašapziņas uz-
turētājiem ir bijusi literatūra. Šo domu 
divsējumu izdevuma Tilti atvēršanas 
vakarā Rīgas Latviešu biedrībā uzsvē-

ra arī eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga.

Manā skolas laikā 50.-60. gados 
daudzus autorus neapskatīja, ignorēja 
vai viņu darbi bija aizliegti. Tomēr lat-
viešu dzeja darīja savu slepeno, svētīgo 
darbu. Tolaik bieži sarīkojumos daiļru-
nātāji runāja dzeju. Lūk, viens ļoti po-
pulārs dzejolis, ko bieži skandēja. To 
1958. gadā sarakstījis Arvīds Skalbe:

Labi dzīvot zemē manā,
Kas vēl tādu otru dos:
Kalnam pāri pretim panāk
Bērzi tāšu zābakos:

Panāk pretim lepni, stalti,
Augsti celtu galvu tur, –
Citur bērzi nav tik balti,
Un tik lepni nav nekur.

Arī manī lepnums sakarst.
Kur tāds lepnums visiem mums?
– Tas no tevis! – bērzi saka,
– Bērziem bilstu: – Tas no jums! –

Zaros zaļa migla vijas
Un man tieši sirdī plūst,
Bērzi šie pie šūpļa bija,
Laikam ir pie kapa būs...

Labi dzīvot zemē manā,
Kas vēl tādu otru dos:
Kalnam pāri pretim panāk
Bērzi tāšu zābakos.
Oficiālie darboņi varbūt šajā dzejolī 

saskatīja slavinājumu PSRS, bet mums 
tas bija pavisam kas cits – mēs tajā sa-
dzirdējām latviešu intonācijas, redzē-
jām cildinām dzimto zemi – Latviju.

Līdzīgi tā bija ar dzeju vēlākos 
gados, kad Latvijā labus dzejoļu krā-
jumus ļoti lielos metienos izpirka teju 
vai pāris stundās.

Kad 1965. gadā beidzu Jaunpils vi-
dusskolu, aizgāju mācīties uz Kultūras 
un izglītības darbinieku tehniku (tagad 
Kultūras koledža). Runas pedagogs 
mums atklāja dzeju, par kuras eksis-
tenci mēs neko nenojautām. Šos dzej-
niekus zinājām tikai vārda pēc. Alek-
sandrs Čaks, Austra Skujiņa, Rūta 
Skujiņa, Jānis Ziemeļnieks, arī Kārlis 
Skalbe un Fricis Bārda kļuva par mūsu 
dzejniekiem, kas runā par mums sva-
rīgo, tuvo, dārgo. Tas jau vien, ka par 
viņiem tikpat kā neko vai nemaz ne-
mācīja, iekaroja mūsu dvēseles. Kad 
izlasījām, ieauga mūsos vēl dziļāk – 
šie dzejnieki taču runāja par Latviju, 
kuras nav, mācīja patstāvīgi domāt. 
Šādas dzejas lasīšana bija slēptais di-
sidentisms, pretestība, kā mēs sadzīvē 
teicām, krievu varai. Klusa pretošanās.

To veica arī teātris. Nerunāsim par 
aizliegtajām izrādēm, kurās saskatīja 
atklātu dumpošanos. Pats daudzus ga-
dus darbojos Ādolfa Alunāna Jelgavas 
Tautas teātrī. Gunārs Priede mums 
bija devis pirmizrādes tiesības lugai 
Smaržo sēnes. Kā zināms, to neatļā-
va iestudēt. Nepietika ar to. Režisore 
Lūcija Ņefedova iecerēja uzlikt uz ska-
tuves sen nerādīto Aspazijas Sidraba 
šķidrautu. Šo drāmu mums skolā mā-
cīja kā revolucionārās ideju sekmētāju 
1905. gada revolūcijas laikā, mēs to 
analizējām no visām pusēm. Jelgavai 

Sidraba šķidrautu aizliedza iestudēt – 
sākšot propagandēt nevēlamas idejas. 
Un vēl smieklīgākais, ka toreiz ap-
stiprināšanai Kultūras ministrijā bija 
iesniegta arī Šekspīra komēdija Liela 
brēka, maza vilna. Arī to pie reizes ne-
ļāva spēlēt.

Pašdarbība – kori, deju kolektīvi, 
lietišķās mākslas pulciņi, teātri – pa-
domju okupācijas gados bija latvisku-
ma saliņas, kas uzturēja mūsos nacio-
nālo pašapziņu. Uz Dziesmu svētkiem 
mēs gājām kā uz svēto misi. Mēs pa-
cēlām galvas, bijām lepni, vareni, spē-
cīgi. „Dziesmu svētki ir latviskās dvē-
seles dievkalpojums,“ teica Inta Purva 
(Kanāda) konferencē Trimda, kultūra, 
nacionālā identitāte, ko sarīkojām 
Rīgā 2004. gadā.

Trimda manī ienāca 1993. gadā, kad 
sāku strādāt Latvijas Valsts arhīvā un 
nodarboties ar tā saucamās trimdas ar-
hīvu vākšanu. Pirms tam par tautiešiem 
svešumā dzirdēju no radio programmas 
Dzintarkrasts, vēlāk lasījis avīzē Dzim-
tenes Balss, ko arī mēs Latvijā ar laiku 
varējām nopirkt, vēlāk arī abonēt. Tie-
sa, tās jau bija tikai sēnalas, kas mums 
tika atmestas, bieži vien meli. Latvie-
ši ASV, Kanādā, Eiropā vai Austrālijā 
pašā būtībā palika sveši – neko jaunu 
jau neuzzinājām, netuvināja mūs, kom-
partijas ideoloģija pārgūlās pāri laipai, 
kam būtu jāvieno abas tautas daļas.

Strādājot arhīvā sākumā bija grūti 
rast kontaktus – neuzticēšanās bija tam 
šķērslis. Pamazām ledus kusa starp 
mums, un tad atklājās man neticamas 
lietas. Es tik latviskus latviešus diez 
vai daudz būšu sastapis. Esmu daudz 
ticies un runājies ar tautiešiem ārze-
mēs, un man vienmēr pārsteidz Jūsu 
latviskums. Nerunāsim par grandiozo 
darbu, ko veicāt, lai savu nacionālo 
identitāti saglabātu. Domāju, ka vēl 
joprojām daudziem jo daudziem Lat-
vijā nav ne mazākā priekšstata, kādas 
pūles bija jāpieliek, lai, dzīvojot starp 
lielām tautām, paturētu tīru latviešu 
valodu, lai svešatnē radītu lielas nacio-
nālas nozīmes kultūras vērtības litera-
tūrā, mākslā, mūzikā un citās jomās. 
Cik liels iekšējais garīgais sasprindzi-
nājums ir bijis, lai iekļautos vietējā dzī-
vē, tomēr saglabātu savu tautību. Tagad 
man pat liekas, ka Rietumu pasaulē tā 
ir ierasta, pašsaprotama lieta, kamēr bi-
jušajā PSRS pastāvēja tikai lielā krievu 
tauta un pretstatā – padomju tauta.

Te kāds atgadījums no dzīves, ko 
stāstīja skolotāja, kura devusies uz Ka-
zaņu pie Volgas uz kādu tur semināru. 
Viņa paņēmusi līdz savu mazgadīgo 
dēlēnu. Māte, kā ierasts, ar viņu apru-
nājas dzimtajā valodā. Vietējā paziņa 
nevarējusi vien nobrīnīties, starp citu, 
viņa bija tatāriete: „Tik maziņš un jau 
prot latviski?!“

Tāda bija izslavētā komunistu na-
cionālā suverenitāte. Latviešu grāma-
tas PSRS teritorijā varēja parādīties 
tikai Latvijā un nekur citur. Trimdā, kā 

Kā es ieaugu Latvijā
Turpinājums no 8. lpp.
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Novembrī Latvijā ir 
vēss laiks, un lai Latvija 
sajustu siltumu no tālie-
nes, siltajā Austrālijas 
otrdienas vakarā Ade-
laides latvieši pulcējās 
vakariņās, lai atzīmētu 
Latvijas valsts dibināša-

nas 96. gadadienu. Vakariņu rīkotājs 
sagaidīja vismaz 20 viesu, bet ieradās 
60 tautiešu.

Agrākos gados Adelaides latvie-
šiem bijusi tradīcija satikties British 
hotel tieši 18. novembrī, lai svinētu šo 
nozīmīgo dienu, taču beidzamos gados 
tas kaut kā bija aizmirsts. Bija pēdējais 
laiks atjaunot šo tradīciju ar labu sāku-
mu. Latvijas karodziņš uz katra galda 
atgādināja, – kāpēc latvieši tur bija.

Visi atnākušie bija paņēmuši līdzi 
smaidus, kas sejas darīja skaistas, un 
visi sasveicinājās ar vārdiem Sveiks 
svētkos! Sanākušie apsēdās pie klā-
tiem galdiem ar garšīgiem ēdieniem. 
un namatēvs Ričards Spalviņš bija 
priecīgs piedāvāt vairākas izvēles. 
Vakara rīkotājs Rūdis Dancis ievada 
vārdos pateicās visiem par piedalīša-

nos un tad novadīja Latvijas himnu. 
Pat draugi austrāļi, kas tuvumā vaka-
riņoja, arī piedalījās un, kājās stāvot, 
noklausījās mūsu svētāko dziesmu.

Pēc vakariņām klātesošie pama-
zām sasveicinājās ar tautiešiem pie 
citiem galdiem un sen neredzētiem 
draugiem. Bija atbraukuši arī igauņu 
draugi. Ināra Kalniņa bija izcepusi 
garšīgu kliņģeri un piedāvāja visiem 
pa gabalam. Daži laimīgie dabūja pat 

divus gabalus. Mājās braucēji atstāja 
restorānu iepriecināti, jo kārtīgi nosvi-
nēta Latvijas dzimšanas diena – skais-
tā vakarā, ar garšīgām vakariņām un 
atspirdzinājumiem, un vēl labāk – ar 
mīļiem draugiem. Šogad piedalījās 60 
un ceram, ka nākamgad trešdienas va-
karā piedalīsies 160! Lai tradīcija tur-
pinās!

Rūdis Dancis, Adelaidē
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas tālajos 
ziemeļaustrumos konti-
nents nobeidzās ar sim-
tiem kilometru garo, reti 
apdzīvoto Keipjorkas 
(Cape York) pussalu, ku-
ras spicais gals gandrīz 

ieduras lielajā Jaungvinejas salā. Pēdē-
jā lielā pilsēta šajā Austrālijas tropis-
kajā piekrastē, šīs pussalas pamatnē ir 
Kērnsa (Cairns). Tās apkārtnē vērtēja 
ap 130 latviešu izcelsmes iedzīvotāju. 
Apzināt pa pēdējiem gadiem izdevies 
labi ja kādus 60.

Nepastāv tur ne latviešu biedrība, 
nedz kāda cita organizācija. Vienīgi 
pa laikam satiekas grupiņa latviešu 
sievietes vai saujiņa latviešu, lai tiktos 
ar izciliem apmeklētājiem no Latvijas. 
Latvijas goda konsulam jāuzņemas bija 
iniciatīva ik gadus mūsu Valsts svētku 
svinēšanas noorganizēšanā. Tas deva 
iespēju vietējiem latviešiem savstarpēji 
iepazīties un pirmo reizi pēc daudziem 
gadiem atkal dzirdēt latviešu valodu.

Šogad Latvijas dibināšanas svēt-
kus rīkojām vienā no grieķu restorā-
niem pilsētas centrā svētdienas vaka-
rā, 16. novembrī. Grūti ir atrast vietu 
un laiku, kas visiem būtu pieņemams. 
Daudzi no aizgājušo gadu svinību ap-
meklētājiem ir jau zem velēnām vai 
veselības, lielā vecuma, vai ģimenes 
apstākļu dēļ šī gada svinības nevarēja 
apmeklēt. Toties bija atnākuši daži vie-

si, kam tikai viens no vecākiem ir lat-
viešu izcelsmes. Citi bija paņēmuši līdz 
savus cittautiešu dzīves biedrus. Bija 
jauki, ka svinētāju vidi kuplināja divi 
reti Latvijas viesi – Mākslas akadēmi-
jas profesors, keramiķis Imants Klī-
dzējs un slavena aktrise Vizma Kvēpa. 
Abi kādu laiku uzturējās Kērnsā.

Svētku viesus no Latvijas prezi-
denta, ārlietu ministra un vēstnieka 
sveica Latvijas goda konsuls Kērnsā. 
Lai uzlabotu klātesošo garastāvok-
li un veicinātu omulību, konsuls arī 

bija sagādājis interesantu vīnu klāstu. 
Vakars pagāja dzīvās pārrunās un pa-
tīkamā gaisotnē, gaidot mūsu valsts 
simtgades svinības dažu gadu laikā. 
Ar latviešu dziesmu dziedāšanu gan tā 
īsti neveicās, jo pietrūka dziesmu vār-
du zināšana, bet daudziem pat valodas 
prasme... Bet tās jau ir problēmas, ar 
kurām mūsu diasporai nākotnē nāk-
sies ar vien vairāk cīnīties.

Aleksandrs Gārša
Latvijas goda konsuls Kērnsā

Laikrakstam „Latvietis“

Valsts Svētki Austrālijas tropos
Piedalās divi viesi no Latvijas

Valsts svētku svinētāji Kērnsā.
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Valsts svētku vakariņas Adelaidē
Atjaunota agrāko gadu tradīcija

Valsts svētku vakariņas Adelaidē.
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Tuvojoties valsts 
svētkiem, sākam jau 
laikus domāt, ko un kā 
varētu šogad izdarīt, lai 
arī 96. dzimšanas diena 
Latvijai būtu interesanta 
un īpaša diena Minsterē. 

Domas par valsts svētkiem savlaicīgi 
notiek visādos ansamblīšos – dejotāji 
gatavojas, koklītes skaņojās, skoliņā 
saliek Latviju no kastaņiem, grāmatu 
lasītāji saraksta pat savu grāmatu Es un 
mana Latvija – vēl vienīgi jādomā, kurš 
gan šogad varētu nospēlēt Dievs, svētī 
Latviju uz klavierēm? Jau pieņemts, ka 
būs arī vizuāls pārsteigums. Tikai dā-
vanu papīru mēs gan vēl nevelkam ārā, 
lai, kā daži akciju mākslinieki, varētu 
iepakot Latviju dzimšanas dienā...

Šogad Vācijā televīzijā rādīja 
daudz par Berlīnes mūra krišanu – in-
teresantas tēmas, jo 25 gadi jau pagāju-
ši kopš mūrkriša. Runāja par robežām, 
norobežošanos, brīvību. Iecienītos so-
ciālos tīklos varēja apskatīt foto no bi-
jušo MLĢ skolēnu (ne-) vai reāli (diž-
) darbiem, apkrāsojot ar politiskiem 
tekstiem tālaika pelēkās, drūmās mūra 
sienas. Vācijā piemiņas veidotāji bija 
sadomājuši ievilkt Berlīnes mūra vecās 
robežas iezīmējot tās ar baloniem, ku-
rus akta laikā palaida brīvībā, resp., pa-
laida gaisā, tā vēlreiz likvidējot mūri.

Un tā sanāca, ka šoreiz pie Lat-
viešu centra Minsterē (LCM) uztai-
sījām no būvputām sarkanas Latvijas 
robežas, kam par vidu mirgoja baltas 
lampiņas, kā karoga lentīte. Te jāsaka 
paldies Lindai Miškei un Santai Čokai. 
Pie mūsu Latvijas varēja fotografēties, 
un tas mums ļāva sadziedāties ar ļoti 
jauko filmiņu, kur noburoši vienkārši 
dzied tauta visādos Latvijas robež-
punktos Imanta Ziedoņa vārdiem un 
Iļģu mūziku Mīl katrs baltu maizes 
riku, es mīlu lauku rudens pliku, kad 
tas stāv kluss un atbrīvots, kad bei-
dzies apkūlību gods, nekas nav pali-
cis vairs topus…: http://www.youtube.

com/watch?v=R0j0Nd7cbcg Drusku 
izbaudot retro domas, sadomājām uz 
mūsu LCM karogu kalniņa ar svecī-
tēm izlikt auseklīti. Toreiz, kad Latvi-
ja atmodās uz jauno brīvību, auseklis 
bija gaišs simbols, un mums Latviešu 
Centra Minsterē 15. novembrī svinē-
tos valsts svētkos arī sveču auseklis 
izgaismoja vidi. 

No rudenīgā āra ienākot siltās 
telpās, apmēram, 150 cilvēku pilda 
tās, un gaidot skatās, kā vienas sie-
nas garumā lielais karogs izrotā zāli. 
Daudzi – gan lieli, gan mazi ir tautas 
tērpos, jo spēlēs vai dejos. Taču, kā 
katru gadu parasts, iesākam aktu ar 
svētbrīdi. Draudzes valdes locekle Li-
lija Tenhagena runā par bailēm – esam 
jau visi informēti par robežu trauslu-
mu citās pasaules malas, bet ceram, ka 
ar Dieva palīdzību, mums nav ko bai-
ļoties, ne par sevi, ne par Latviju.

Latviešu preses biedrības vārdā 
Viktors Kangeris prezentē jauniznā-
kušo grāmatiņu Es un mana Latvija. 
To sarakstījuši Minsteres latviešu bēr-
ni Dinas Krastiņas un Ingas Pēterso-
nes vadībā. Katram autoram Preses 
biedrība dāvina autora eksemplāru, jo 
bez Preses biedrības atbalsta nebūtu 
iespējams grāmatiņu nodrukāt. 

Seko LCM valdes priekšsēža Arņa 
Drilles runa. Šai runā arī par robe-
žām atsauce uz Berlīnes mūri. Brīvība 
tieslietu filozofijā tiekot definēta tieši 
nosakot robežas. Un ja ir valsts, tad ir 
robežas, un valsts robežās ietilpst tau-
ta – tātad mēs, klausītāji. Esot valsts 
pilsoņiem, mums uzliek pienākumus 
un atbildības, bet dod arī privilēģijas. 
Tā dubultpilsoņiem, kāds ir dažs labs 
publikā, ir dubultā viss!

Runa iesākās ar Berlīnes mūra 
robežas pieminēšanu, un jāsaprot, ka 
robeža gan šķir, gan vieno, noliek vie-
nā pusē vai otrā pusē. Lomas un puses 
dažreiz mainās – kurā pusē atroda-
mies, piemēram, attiecībā uz Latvijas 
robežu. Vienalga, kurā robežas pusē 

esam, aicinājums ir nenīst otro pusi, 
svarīgi – nepieiet Latvijai naidīgi un 
apzināties, ka esam latvieši ārzemēs, 
nevis ārzemju latvieši. Tāpat kā toreiz, 
veidojot centriņu, viegli būtu bijis ie-
kļauties musturī Minsteres Latviešu 
centrs, līdzīgi kā Minsteres Latviešu 
ģimnāzija, bet nē, toreiz nosauca par 
LATVIEŠU centru Minsterē uzsverot, 
ka visiem latviešiem, ne tikai minste-
riešiem domāta šī ēka.

Un lai būtu tā, ka LCM pļaviņā 
esošie lielie Latvijas laukakmeņi, ku-
rus pirmsbrīvības laikos atveda no 
Džūkstes, mums atgādina, kā to licē-
ji vēlējās, ka vajag veidot savu garīgo 
pasauli, kalt pašiem nākotni un dzīvot 
cerībā uz tādu Latviju, kādu mēs to 
vēlamies, to veidojot. Te seko mude – 
veikt sabiedrisko darbu, piedalīties 
sabiedrības veidošanā, kā tas jau re-
dzams daudzo nodarbību ietvaros, kas 
notiek LCM.

Kā izcilu paraugu pāri ikdienas ro-
bežām darba darītāju PBLA 2014. gadā 
godalgo Gunti Šmidchenu, kas izvei-
dojis Vašingtonas Universitātē Ameri-
kas rietumkrastā Baltijas studiju prog-

Valsts svētki Minsterē
Runa, himna un koncerts

No būvputām veidotas Latvijas robežas.
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Valsts svētki Minsterē.

FO
TO

 Z
uz

e 
K

rē
sl

iņ
a-

Si
la

 
Turpinājums 15. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2014. gada 26. novembrī

Uldis Siliņš
1930tie gadi
Kā es atceros savu 

pirmo 18. novembri? 
Grūti būs ko sakarīgu 

pateikt... Mēs esam Āda-
žu pagasta vecākā mājās. 

Viņa vārds bija Kalniņš, gara auguma, 
amata zīmi ap kaklu. Kā runātājs gauss, 
vārdi neritēja viegli pār lūpām.

Kāpēc es tur biju kopā ar māti un 
tēvu, man nav ne jausmas.... Bija arī 
vēl citi pagasta ļaudis.

Cik man toreiz bija gadu?... arī ne-
zinu. Noteikti mazāk nekā tagad.

Laikam no tās pašas reizes man 
acu priekšā stāv karoga masts ar sar-

kanbaltsarkano karogu kādas publis-
kās ēkas priekšā.

Mēs ejam uz Valsts svētku svinī-
bām. Krīt pirmās sniega pārslas... To 
es atceros kā šodien...

* * *

Māra Saulīte
Mans pirmais 18. no-

vembris bija, laikam, ko 
atceros, 1938. gadā.

Man bija 6 gadi, un 
es biju Saldū.

Visas ielu malas bija 
izpušķotas ar kā mēs toreiz saucām – 
ar ploškām – tagad sauc spulgas – 
smalkāks vārds.

Un skatlogos bija Ulmaņa fotogrā-
fijas... svecēm izgaismotas... Latvijas 
karogi... baznīcas zvani – tas man ir pa-
licis prātā kā pirmais par 18. novembri.

Bet vienas citas svinības bija Pertā, 
kur pilna zāle bija ar latviešiem – mēs 
nebijām daudz latviešos bijuši tai lai-
kā – un kad dziedāja Dievs, svētī Lat-
viju!... Mums visiem bija asaras acīs... 
kamols kaklā... tas vēl tagad man dziļi 
atmiņā iespiedies...

Bet katrs 18. novembris ir svinīgs, 
un tā tam vajag būt, jo Dievs, svētī Lat-
viju! ir lūgšana un arī Latvijas himna.

* * *

Otrdien, 18. novembrī Austrālijas 
Baltiešu draudzības biedrība (Austra-
lian Baltic Friendship Society) svi-
nēja Latvijas Valsts svētkus pie Ane-
tes Bonoganā. Kalnaina, zaļa vieta 
pusstundas braucienā no Brodbīčas 
(Broadbeach). Tur tikās apmēram 20 
cilvēku.

Mirdza Graca (Gratz) (Annetes 
vīramāte) palīdzēja ar ēdieniem; bija 
viņas ļoti garšīgie skābie kāposti ar 
desiņām.

Dziedājām valsts himnu Dievs, 
svētī Latviju!

Biedrības koncertā 7. decembrī 
piedalīsies ukuleļu ansamblis, kurš 
spēlēs dažādas latviešu dziesmas, ku-
rām visi baltieši dziedās līdz. Tāpēc 
šodien izmēģinājām Tudaliņ, tagadiņ 
Jura Strantes mutes ermoņikas pava-
dījumā.

Elga Ķēniņa
Laikrakstam „Latvietis“

Tos ievadīja Latvie-
šu biedrība Norvēģijā ar 
Lāčplēšu dienas vakaru 
otrdien, 11. novembrī 
Latvijas vēstniecības 
telpās. Sarīkojumu sirs-
nīgā noskaņā vadīja 
biedrības valdes priekš-

sēde Ieva Melbārde. Kopdziesmas no 
strēlnieku un Brīvības cīņu laikiem, 
mainoties ar  dzeju lasījumiem, gādāja 
īstu sajūtu, ko šī diena mums visiem 
nozīmē. Vakara noslēgumā, kā ik ga-
dus, dalībnieki vēstniecības pagalmā 
iededzināja svecītes, cīnītāju piemiņai.

Valsts svētku sarīkojums notika 

sestdien, 15. novembrī. To rīkoja Kul-
tūras Biedrība Norge-Latvija sadarbī-
bā ar Latvijas vēstniecību un Latviešu 
biedrību. Sarīkojums bija kupli ap-
meklēts. To ievadīja vietējās Kastaņa 
skoliņas bērnu priekšnesums.

Svētku runu teica Agnese Cimdi-
ņa, kura strādā kā padomdevēja Nor-
vēģijas vēstniecībā, Latvijā. Saturīgā 
uzrunā Latvijas vēstnieks Indulis Ābe-
lis vērsa uzmanību  pašreizējai situāci-
jai Eiropā un Latvijā.

Pēc vēstnieka uzrunas kopīgi dzie-
dājām Latvijas un Norvēģijas himnas.

Sekoja dziedoņa Igo – kopā ar Ai-
varu Hermani – ģitāra un Juri Kristo-

nu – taustiņinstrumenti – koncerts ar 
moto Debesis karstas.

Pēc koncerta vakara dalībnieki va-
rēja spirdzināties ar malku Rīgas šam-
panieša un pašu sanestiem groziņiem.

Tad savu sniegumu rādīja tautas 
deja grupa Ziemeļmeita. Pēc tam Iso 
ar saviem līdzmūzikantiem gādāja par 
deju mūziku un sadziedāšanos. Lie-
lisks vakars.

Valsts svētku sarīkojumi noslēg-
sies ar vēstnieka Induļa Ābeļa rīkoto 
pieņemšanu 20. novembra pēcpusdie-
nā, Oslo.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Valsts 96. gadadienas sarīkojumi Oslo
No Lāčplēša dienas līdz Valsts svētkiem

18. novembris Zelta piekrastē
Piedalās apkārtnes baltieši

Sēž no kreisās: Anna Ķēniņa, biedrības vecākā biedre Helēna Nāgela no Mel-
burnas, Al Kalniņš. Stāv (priekšā): Lidija Džailsa (Giles), Haralds un Eiženija 
Norīši, Aldona Miloseviča un Juri Strante. Aiz viņiem Mirdza Graca (Gratz) un 
Pauls Ķēniņš.
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„Atmiņas par 18. novembri – dažādos laikos un vietās.“
Lasītas Valsts svētku aktā Melburnā

 
Turpinājums 13. lpp.
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Emīls Dēliņš
1944. gada 18. no-

vembrī
18. novembris: Vēl 

neredzēti valsts svētki 
Liepājā. Vienā ziņā ik-
dienišķi, pelēki, vien-

kārši. Bet no otras puses – kāds lepns 
apliecinājums: mēs esam, mēs būsim, 
mēs paliksim – uz Latvijas zemes!

Pilsēta karogota viduvēji. Abi ar 
Imantu aizejam uz Rožu laukumu un, 
nevienam atļauju neprasot, uzvelkam 
Latvijas karogu 15. maija nama tukšajā 
karogmastā. Namā pašlaik mitinās vācu 
karalazarete, taču neviens mūs nekavē.

Pēc tam piemiņas brīdis Liepājas 
Brāļu kapos: viss miniatūrā – sardze, 
karogi, tauta. Jauki tomēr.

Pulksten 14.00 dievkalpojums 
Annas baznīcā. Mēs esam nams uz 
klints, – saka mācītājs.

Atkal atskan Dievs, svētī Latviju!
* * *

Elvīra Latiša
Pirmais 18. novem-

bris, kas palicis atmiņā, es 
pat nezinu, kurā gadā tas 
bija, bet atceros, ka mana 
vecāmāte pa kluso ieli-
ka divas svecītes logos. 

Mamma bija drusku satraukta. Kaut kas 
tāds notika, kas bija sevišķs, un kaut kas, 
ko laikam nedrīkstēja; man tāda sajūta, 
kas tas laikam bija kādā gadā, kad Lat-
vijā nedrīkstēja to darīt.

Pēc tam, es neatceros, vai tas bija 
tajā pašā gadā? – laikam, nē; mēs 
gājām pa ielu un bija noliktas dažas 
svecītes – ploškas, kā toreiz mēs sau-
cām; – un es gribēju skriet klāt, bet es 
nedrīkstēja, jo tās bija jāsargā, jo tas 
bija par godu Latvijai – jāsargā... bet 
nezinu, kurā gadā tas bija.

Un tad – Fišbahas nometnē – mums 
nekā nebija, barakās nekā nebija, mēs bi-
jām vairāk nekā 27 cilvēki vienā istabā 
divstāvu dzelzs gultiņās, bet mana vecā-
māte izgāja mežā un savija vītnes, man 
liekas no priežu un egļu zariem un var-
būt no brūkleņu mētrām... Kaut kur viņa 
bija dabūjusi dzeltenas puķītes... vai tās 
bija mārtiņrozes? vai tās bija krizantē-
mas?.. es nezinu, bet ielika tās un aplika 
apkārt ap mūsu barakas durvīm un iznā-
ca vēl pāri diviem logiem pa augšu!

Un visi citi nāca brīnīties: re, kā 
viņi var atļauties tā te izrotāt.

Un tas bija par godu Latvijai, to es 
labi atceros: 18. novembra dienā mana 
vecāmāte to izdarīja, un visai mūs bara-
kai bija lepnums – mēs svinam svētkus!

Mums ir 18. novembris!
* * *

Eva Brennere
Par 18. novembri... 

Manā garā mūžā tie ir 
diezgan daudz piedzī-
voti, bet man liekas, ka 
tas iespaidīgākais bija 
1945. gada 18. novem-

bris Vācijā, nometnē.
Tad nāca tā apziņa, ka neskatoties uz 

grūtiem trimdas laikiem un visu zaudē-
to... jauno padomju okupāciju Latvijā... 
ka latvietība un latvieši tomēr turpinās 
pastāvēt, un ka tā ticība IR, ka Latvija 
atkal kādreiz būs brīva.

* * *

Miervaldis Balodis
18. novembris
Kādā drūmā un lietai-

nā oktobra dienā – 1947., 
1948. vai 1949.gadā – to-
reizējās Padomju Savie-
nības repatriācijas komi-
sija apmeklēja latviešu 

pārvietoto personu nometni netālu no 
Braunšveigas (Braunschweig), Vācijā. 
Nometnes iemītnieki, galvenokārt bija 

latviešu leģionāri. Repatriācijas komisija 
vervēja visus atpakaļ uz Padomju Latvi-
ju, apsolot tur gandrīz vai paradīzi – dar-
bu, dzīvokli un labus dzīves apstākļus.

Repatriācijai pieteicās kādi pieci; 
vai viņi arī aizbrauca, paliek zem jau-
tājuma zīmes.

Neilgi pēc tam sekoja 18. novem-
bra atceres akts. Šajā aktā bijušā Lat-
viešu leģiona 34. pulka bijušais ko-
mandieris, pulkvedis Janums runāja 
par 18. novembra nozīmi, jo sevišķi 
pasvītrojot divas netaisnības – sve-
šinieku varmācīgu iebrukšanu mūsu 
zemē un otru, – ka mums – svešās uni-
formās – bija jāatvaira iebrucējs.

Gandrīz vienlaicīgi ar pulkveža 
runu, atmiņā atplauka nesenā repat-
riācijas akcija, kuras pamatā bija tikai 
meli, meli un vēlreiz meli...

Pulkvedis pauda nesatricināmu pār-
liecību, ka Latvija atkal atgūs brīvību, 
kaut toreiz tas izklausījās neiespējami 
un utopiski. Viņa vienkāršie, bet pārlie-
cības pilnie vārdi pauda to pašu drošsir-
dību un uzņēmību, ko viņš bija parādījis 
karalaukā. Viņa vārdi piepildījās.

* * *

Kārlis Kasparsons
Pirmais 18. novem-

bris?
Man patiesībā tas 

bija Austrālijā.
Kad iebraucot Aus-

trālijā dabūjām perma-
nentu apmešanos Mel-

burnā un sāku ņemt aktīvu dalību 
latviešu sabiedrībā.

Tas bija 50tos gados, jā, tieši 
1950. gadā, kad latvieši sāka pulcēties 
un organizēties Kolingvudas pilsētas 
namā, kur katru piektdienu notika lat-
viešu sanāksmes, un 18. novembris tad 
tika arī ļoti svinīgi svinēts.

* * *
Atmiņas sakopoja Ilze Nāgela

ja dara Ukrainā. To mēs nedrīkstam 
pieļaut; mūsu valsts austrumu robeža 
ir jānostiprina, jo tā pašlaik ir pilna ar 
caurumiem, kas ilgtermiņā apdraud 
ne tikai Latvijas, bet arī visas ES un 
NATO drošību. Es esmu jau paudis 
savas domas vairākiem ES parlamenta 
deputātiem no Latvijas, kā arī Latvijas 
Aizsardzības ministram, ka Latvijai ir 
jāpieliek visas diplomātiskās pūles, lai 
ES un NATO palīdz nostiprināt Latvi-
jas austrumu robežu ar Krieviju, jo šī 
robeža tagad vairs nav tikai Latvijas 
robeža – TĀ TAGAD IR VISAS ES un 
NATO ROBEŽA!

Š.g. 7. novembrī, novembra gaidā-
mo Latvijas 11. un 18. novembra svēt-
ku priekšvakarā un noskaņojumā, es 
piedalījos vairākos pasākumos Latgalē, 

Balvu novadā, kur Latvijas Ģenerāļu 
klubs (GK, kurā es piederu) bija sarīko-
jis patriotisku pasākumu Latviešu ka-
ravīrs laikmetu griežos, kurā piedalījās 
jaunieši/skolnieki dažādās Balvu nova-
da skolās; līdzdalībnieki šajā patriotiskā 
pasākumā bija arī Daugavas Vanagi un 
Vanadzēni. Mēs, atsevišķi GK bied-
ri, apmeklējām dažādas skolas, kurās 
skolnieki bija veikuši labi sagatavotus 
pārskatus par Latvijas Nacionālajiem 
bruņotiem spēkiem (NBS). Es, kopā ar 
DV CV prezidija kasieri Andri Stakli, 
apmeklēju Stacijas pamatskolu, kurā 
kopā ar Stacijas pamatskolas Vīksnas fi-
liāli, bija pulcējies labs skaits skolnieku, 
lai kopā ar mums pavadītu laiku prezen-
tācijās, pārrunās, utt.; mēs arī noklausī-
jāmies un noskatījāmies skolnieku labi 
sagatavotās prezentācijas, atbildējām uz 
viņu jautājumiem un dalījāmies ar vi-
ņiem mūsu domās un pieredzē.

Pēc tikšanās ar dažādu skolu skol-
niekiem, GK biedri tikās ar skolnie-
kiem Balvos – baznīcā, koku stādīša-
nā, svinīgā pasākumā Balvu pilsētas 
Kultūras centrā, utt.

Nākošā gada novembrī šādus pasā-
kumus Ģenerāļu klubs rīkos arī Dau-
gavpilī. 

Vienmēr būsim modri cīņā par 
mūsu tēvzemi un tautu. Vienmēr atce-
rēsimies šos Andrejs Eglīša 1940. gada 
jūnija vārdus:

Liec zobenu zem galvas
Un dziļi neiemiedz;
Tavs gods un tēvu zeme
Tev acis aizvērt liedz.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Ar labākajiem novēlējumiem Lat-

vijas šūpuļa svētkos,
Andrejs Mežmalis

Daugavas Vanagu priekšnieks
Rīgā, 2014. g. 18. novembrī

Apsveikums 18. novembrī
Turpinājums no 6. lpp.

„Atmiņas par 18. novembri...“
Turpinājums no 12. lpp.
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Saeimas vēlēšanas 
beigušās ar rezultātu, 
ko dēvē par mazāko ļau-
numu. Ja vēlētāju atbal-
stu būtu ieguvuši spēki, 
kuru darbības rezultātā 
Latvija pagrieztu mugu-

ru Rietumu sabiedrotajiem, izredzes 
būtu krietni bēdīgākas.

Neraugoties uz stabilo situāciju, 
vēlētāju prātos valda zināms apju-
kums. Kādas izskatās Saeimā ievēlē-
tās partijas, kuru pārstāvji vismaz ka-
meru priekšā kašķējas uz nebēdu?

Saskaņa, kas pirms vēlēšanām pa-
cēla sociāldemokrātu karogu, stāv tālu 
no šīs Rietumeiropā dzimušās idejas 
un vēl tālāk no ziemeļvalstu demokrā-
tiskās un atklātās sabiedrības.

Par Vienotību pat Ušakova kaķiem 
ir skaidrs, ka tā vairs nespēj vienot 
savus biedrus, turklāt uzsvērti lielma-
nīgi un noslēpumaini izturējusies pret 
atbalstītājiem.

ZZS noturīgā Ulmaņa tēla izman-
tošana un labi strukturētā organizācija 
ir nospēlējusi savu lomu. Iespējams, 
Saeimā būtu iegūts vairāk vietu, ja pē-
dējā brīdī nebūtu notraukti putekļi no 
Ventspils muzejiskās vērtības ņirdzīgā 
smīna.

Nacionālās apvienības trumpis ir 

nacionālā ideja, kas mūsu valstī vien-
mēr bijusi godā. Arī šī partija būtu 
ieguvusi vairāk, ja būtu spējusi at-
brīvoties no aizdomīgiem darboņiem 
maksātnespējas administratoru vei-
dolā, nevis no ministra Bordāna, kura 
darbu sabiedrība augsti novērtēja.

Reģionu apvienība un No sirds 
Latvijai pagaidām ir nenoteikti spēlē-
tāji. Artuss Kaimiņš apmierināja dažu 
vēlmi redzēt Saeimu kā cirku, bet NSL 
iniciētā visas tautas prezidenta ideja 
liecina, ka daži jau redz sevi ar prezi-
denta cepurīti galvā.

Jācer, ka visi – gan varas partijas, 
gan opozīcija – spēs konsolidēties, ja 
nāksies pieņemt īpaši nozīmīgus lēmu-
mus. Viens no tādiem varētu būt Saei-
mas atklātais balsojums, ievēlot Valsts 
prezidentu. Līdzšinējā slēpšanās rada 
neuzticību un baro vismežonīgākās 
baumas.

Kas valsti gaida nākotnē? Tā ir 
nedroša, jo pasaule pārvērtusies ātri 
un nevēlamā virzienā. Skaidrs, ka pa 
vecam vairs nevarēs dzīvot ne vēlētāji, 
ne ievēlētie, un arī nepilsoņu situācija 
Krievijas agresīvās rīcības dēļ kļuvusi 
sarežģītāka.

Daudzus nomāc nevienprātība un 
sašķeltība, kas vājina valsts pamatus 
un iztukšo gara spēku. Latvijas 96. ga-

dadienas priekšvakarā var tikai novē-
lēt, lai to sajēgtu visi – gan ikviens 
ierindas pilsonis, gan dažādu līmeņu 
ierēdņi, deputāti un valdība.

Latvijā ir jauna valdība, kas (ce-
rams) pilna apņēmības sasniegt nesa-
sniegto – mierīgu, drošu un labklājīgu 
valsti visai sabiedrībai. Vai tam var 
ticēt? Jautājumu pašlaik ir vairāk nekā 
atbilžu, un viens no tiem – vai ministri 
vēlēsies un pratīs skatīt valsti kopumā, 
ne tikai savu lauciņu. Ne jau naudas 
izsišana savai jomai ir vissvarīgākais, 
ar ko jānodarbojas ministram, bet vi-
siem kopā jārūpējas par līdzsvarotu 
valsts attīstību.

Sabiedrība ir noilgojusies pēc poli-
tiķiem un ierēdņiem, kuri ne tikai god-
prātīgi strādātu, bet spētu arī izstāstīt 
par savu darbu – paveikto un problē-
mām. Ir jātiek pāri dziļajai un plašajai 
neuzticības aizai starp tautu un varu. 
Ne mazāk nozīmīga ir kvalitatīva žur-
nālistika, kas uzmana un skaidro, jo 
arī no žurnālistu darba atkarīgs, vai 
cilvēki tic Latvijai, vai netic mūsu 
valsts spējai izdzīvot.

Anna Žīgure
rakstniece un sabiedriskā darbiniece

12. novembris 2014
Pirmpublicējams ir.lv

Ar piesardzīgu optimismu 
Sašķeltība vājina valsts pamatus un iztukšo gara spēku

zināms, katrā vietā, kur apmetās latvie-
ši, cik bija iespējams, iznāca laikraksti 
vai apkārtraksti, žurnāli, grāmatas.

No sacītā secinājums ir viens: na-
cionālā kultūra – valoda, folklora, li-
teratūra, teātris, daiļas mākslas un iz-
glītība – mums, latviešiem abās dzelzs 
priekškara pusēs, palīdzēja saglabāt 
latvisko identitāti.

Tādēļ mani satrauc tas, ka triviālās 
masu kultūras ofensīvas laikā Latvijā 
kā atsevišķu priekšmetu nemāca Lat-
vijas vēsturi.

Augstskolās latviešu valodu nemā-
ca ne vēsturniekiem, ne juristiem, ne 
politologiem. Tāpēc nav brīnums, ka 

valoda piemēslota ar nevajadzīgiem 
svešvārdiem, žargonu. Valoda ir pir-
mā, kas apliecina mūsu tautību.

Bet nav jau tik bezcerīgi un lik-
tenīgi neatgriežami. Paskatieties uz 
mūsu koriem, tajos lielākoties dzied 
jaunieši. Jelgavā ir tuvu pie diviem 
desmitiem tautas deju kopu, kuros 
dančus griež pārsvarā bērni un jaunat-
ne, un ne jau pienākuma spiesti (tas šo-
dien vairs nav iespējams), bet tāpēc, ka 
tā ir viņu nepieciešamība. Arī latviešu 
izceļošana uz svešām zemēm peļņas 
nolūkos nav mūžīga.

Kad mana mazmeita Dārta mācās 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, viņas 
klasesbiedrs Guntis Zondaks avīzē 
Jelgavas Vēstnesis raksta:

„Man patīk šī valsts... Jā, tagad ir 

grūti laiki, bet tāpēc jau man nezūd 
mīlestība pret šo valsti – zeme jau nav 
vainīga, ka mums ir krīze! Es katrā 
ziņā vēlētos dot savu ieguldījumu tam, 
lai Latvija pārvarētu šos grūtos gadus 
un cilvēki atkal bez domāšanas varētu 
teikt, ka mīl dzīvi šeit.“

Pasaules plašumi, kas mums tagad 
ir pavērti, pasaules kultūra, kas iespie-
žas visādos veidos, nenozīmē, ka tāpēc 
latvieši, latviskums izzudīs. Reakcija 
izsauc pretreakciju. Kosmopolītisms 
diedzē nacionālismu, spiež ikvienam 
apzināties nacionālo piederību. Pasau-
le mainās, mainās arī ceļi, kā cilvēki 
apjauš savu tuvošanos vai ceļu pie lat-
vietības.

Dievs, svētī Latviju!
Māris Brancis

Kā es ieaugu Latvijā
Turpinājums no 9. lpp.

AL55.Kultūras dienu Garīgo koncertu 27. decembrī iesāks vecākais latviešu vīru koris ārpus Latvijas – 

Sidnejas Latviešu Vīru koris, kas dibināts 1956. gadā. Informāciju par biļetēm meklējiet www.al55kd.com
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. novembris
Andrievs, Andrejs, Andris
Andreja diena
1900. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, SLT aktieris Mārtiņš Siliņš.
1919. ar Rūdolfa Blaumaņa lugu Ugunī 
sevi Rīgas sabiedrībai piesaka Nacio-
nālais teātris.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ivars Birze.
1939. sākās Ziemas karš – PSRS ie-
brūk Somijā.
1941. Otrais pasaules karš: sākās Rī-
gas geto iznīcināšanas akcija.

1. decembris
Arnolds, Emanuels
1899. rakstnieks Pāvils Rozītis.
1919. dibināta Latvijas kara skola.
1924. PSRS atbalsta neveiksmīgu ko-
munistu puča mēģinājumu Igaunijā.
1937. literatūras zinātniece, folkloris-
te, psiholoģe, politiķe, Latvijas Valsts 
prezidente (1999.g. 8.jūl. – 2007.g. 
7.jūl.) Vaira Vīķe-Freiberga.
1949. ekonomiste, politiķe, LR izglī-

tības un zinātnes ministre (2006.g. 8. 
apr. – 2007.g. 20. dec.) Baiba Rivža.
1989. pirmais starptautiskais avio-
reiss no Rīgas lidostas padomju 
okupācijas laikā. Tas ir Rīga-Talli-
na-Stokholma.

2. decembris
Meta, Sniedze
1907. pedagogs, publicists, rakstnieks 
Eduards Šmugajs.
1947. Adelaides Latv. teātra ansambļa 
aktieris Indulis Bumbieris.

3. decembris
Evija, Jogita, Raita
Starptautiskā invalīdu diena
Eiropas diena cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām
1905. gleznotājs, grafiķis Kārlis Au-
gusts Vidiņš.

4. decembris
Baiba, Barba, Barbara
1859. komponists, mūzikas teorētiķis 
un kritiķis, pedagogs, diriģents, dra-

maturga Ādolfa Alunāna brālis Niko-
lajs Alunāns.
1879. sabiedrisks un politisks darbi-
nieks, bijušais Latvijas sūtnis Lielbri-
tānijā Kārlis Zariņš.
1901. Dailes teātra un Sidnejas Latv. 
teātra aktrise Lija Gailīte (Jankava).
1929. aktieris, režisors, drāmas profe-
sors ASV Māris Ubāns.
1957. vēsturnieks, politiķis, diplomāts, 
LR ārlietu ministrs (1999.g. 16. jūl. – 
2002.g. 7. nov.) Indulis Bērziņš
1959. dibināts Kārļa Zariņa fonds.

5. decembris
Klaudijs, Sabīne, Sarma
1966. PBLA pārstāvniecības vadītājs 
Rīgā Jānis Andersons.

6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
1934. ārsts un politiķis, LR labklājī-
bas ministrs (1991.g. 19.nov. – 1993.g. 
3.aug.) Teodors Eniņš.
1969. dibināts bīskapa Jāzepa Rancāna 
fonds.  ■

cess var būt sarežģīts un ilgstošs.
Es un mana kundze gatavojamies 

atkal novembra beigās doties uz Kairu 
Pēteri atbalstīt un lietu tālāk virzīt. Gai-
dām un gatavojamies uz Kasācijas sēdi 
jaunā gada pirmā dienā, kas būs gadu 
un trīs dienas pēc Pētera arestēšanas.
Kāds ir Pētera personīgais stāvoklis.

Neaizmirsīsim, ka Pēteris sēž vis-
drošākā un lielākā Ēģiptes cietumā – 
trešās pasaules zemē. Viņa stāvoklis 
nav viegls. Lai gan sūtniecību pārstāv-
ji var viņu apmeklēt katru nedēļu, ģi-
menes locekļiem atļauts apciemot tikai 
katru 15. dienu. Kamēr Kairā atrodas 
kāds piederīgais, telefona sarunas ar 
vecākiem neatļauj. Vingrinājumiem 
ārā ir tikai ierobežota iespēja trīs rei-
zes nedēļā. Tikai viena vēstule katrā 
virzienā ir atļauta vizītes dienās.

Bet Pēteris ir stiprs un izturīgs psi-

holoģiski un garīgi. Ir redzams viņa 
vecvecāku mantojums. Kas viņu vis-
vairāk uztur un atbalsta ir apziņa, ka 
viņa cīņa ir par augstākiem principiem 
un idejām. It sevišķi viņu spēcina zi-
nāšana, ka viņam ir tūkstošiem labvē-
ļu visapkārt pasaulei.

Savu bezspēcīgo laiku un ierobežo-
tos apstākļus Pēteris mēģina izmantot 
radoši un produktīvi. Viņš papildina 
savu dietu ar primitīvu ēdienu gata-
vošanu no ciemiņu ienestiem produk-
tiem ne tikai sev, bet pārējiem pieciem 
kameras brāļiem. Viņš lasa, meditē 
un māca saviem biedriem angliski, kā 
arī pats mācas arābu valodu. Ar vie-
nas Austrālijas universitātes lielu pre-
timnākšanu, viņš studē starptautiskās 
attiecības korespondences veidā. Visa 
lasāmā viela ir jānokopē un jānosūta 
pa pastu. To cietuma vadītājs pēc ga-
rām pārrunām un spriešanas ir atļāvis. 
Pēdējais sūtījums bija 12 kg. Bet, sa-
protams, vispirms tas bija sargiem jā-

pārbauda. Uzdevumus un mājas darbu 
viņš raksta ar zīmuli uz papīra.

Kā palīdzēt Pēterim?
1. Pieprasiet, lai jūsu valstsvīri un sie-

vas neatlaidīgi piemin viņa lietu pie 
katras iespējas Ēģiptes valdībai – 
tieši vai caur starpniekiem.

2. Rakstiet vēstules Ēģiptes sūtnim 
Latvijā un pieprasiet Pētera brīvību.

3. Pieprasiet zināt, kas notiek Jūsu 
zemē un pasaulē. Bez žurnālistiem 
tas nebūs iespējams. Lai Pētera cīņa 
nebūtu par velti.

4. Rakstiet vēstuli Pēterim uz 
FreePeterGreste@gmail.com 

5. Apciemojiet portālu 
FreePeterGreste.org.au 

Neaizmirsīsim, ka neviena tauta 
nav tiešām brīva bez brīviem un neap-
draudētiem žurnālistiem. Aizstāvēt un 
cīnīties par Pētera brīvību ir aizstāvēt 
cilvēku tiesības un vārda brīvību.

Juris Greste, Pētera tēvs, 19.11.14
Laikrakstam „Latvietis“

Pētera Grestes lieta
Turpinājums no 4. lpp.

rammu. Tā pastāv vismaz 20 gadus, 
līdzizveidota arī 24 000 vienību biblio-
tēka un savākti 2,5 miljons dolāru.

Runa, kā parasts, nobeidzās ar 
himnas Dievs, svētī Latviju nodziedā-
šanu, kas ik reizes izraisa svētsvinīgu 
sajūtu, jo katrs tai brīdī stāv mazliet 
taisnāk un savā prātā nodomā mazliet 
vairāk apņemties Latviju mīlēt un kļūt 
mazliet stiprāks savā latviskumā.

Seko koncerts – ievads ar koklēm 
un flautu, tad mazie sirsnīgie, dūšīgie 
bērneļi dejo, tad lielie ritmiskie Mila-

deko puiši dinamiski sit spriguļus uz 
priekšu un atpakaļ. Vēl dejo līgani 
līnijdejas Balzams, sievietes labākos 
gados. Un tad atkal bērniņi, Dancī-
tis, bet Minsterē vēl neredzētas tautas 
dejas dejo lielais ansamblis Miladeko 
visādos variantos un dažādos sastāvos. 
Tiešam iespaidīgi un labi. Dace Višķe 
visu kopā savij pavisam veiksmīgi un 
skaidri ar labi izdomātiem tautiskiem 
tekstiņiem.

Pa vidu ir debija Minsteres kok-
lētājiem – publika dzied līdzi Māte 
savas meitas sauca – un nemaz ne 
pārāk rāmi, lēnām! Kokles vada Inga 
Grīnberga no Piņķiem, dejotājus vada 

Inga Pētersone, mazos – Dancīti – un 
lielos – Miladeko – vada Inese El Ta-
vila. Cik tur daudz pēcpusdienu un 
vakaru ieguldīti! Mēģinājums ir viena 
lieta, bet saorganizēt visus tērpus līdz 
pēdējai saktiņai vai sasietai pastalai ir 
otrtik liels darbs, kā arī līdzekļi. Taču 
kā kādā senā skautu dziesmā teikts – 
grūtībās aug spēks un spars!

Pēc tam sabīdīja galdus, salika 
katrs savu groziņu un sēdēja un dejoja 
vai runājās līdz vēlai vakara stundai! 
Jānis Leišavnieks gādāja par mūziku.

Zuze Krēsliņa-Sila
Latviešu Centrs Minsterē
Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētki Minsterē
Turpinājums no 11. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. novembrī.
€1 = 1,45630 AUD
€1 = 0,79290 GBP

€1 = 1,59580 NZD
€1 = 1,24240 USD

Adelaidē
Piektdien, 28. nov., plkst. 18.00 Tāla-
vas kafejnīcā pēdējā Laimīgā stunda 
šogad. Jo ir vasaras laiks, šoreiz doma 
ir izkustēties no omulīgās kafejnīcas un 
to baudīt svaigā gaisā Tālavas dārzā zem 
ozola zariem! Būs iespēja iegādāties gar-
das BBQ vakariņas, par kurām rūpēsies 
vairāki Sabiedriskā kluba pavāri! Va-
kariņas (starp plkst. 18.00 un 19.30) un 
atspirdzinājumus par mērenām cenām. 
Svētdien, 30. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. dec., plkst. 11.00 
2. Adventa svētvakara dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Pirmdien, 1. dec., plkst. 11.00 Saule 
Ltd. pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 6. dec., plkst. 14.00 Dauga-
vas Vanagu pilnsapulce Latviešu namā.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam. Pārrunāsim Ko darīsim 
Adventes laikā? pie A. un M. Siksnām, 
4 Marmindie St., Chapel Hill.
Svētdien, 7. dec., plkst. 12.30 Rokdarb-
nieču kopas nodarbības Latviešu namā.
Svētdien, 7. dec., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Otrdien, 9. dec., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu Ziemsvētku eglīte Latviešu namā. 
Rīta tēja un pusdienas $15.
Sestdien, 13. dec., plkst. 11.00 Zie-
massvētki sabraukuši – Ziemassvētku 
eglīte Latviešu namā, dziesmas un 
mielasts. Ziemassvētku vecītis ar dā-
vanām un tirdziņš!
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 29. nov., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Sestdien, 6. dec., plkst. 14.00 Sv. Pē-
tera baznīcas zālē Kanberas Latviešu 
biedrības 65 gadu darbošanās atcere 
un Dr. Tālava Jundža stāstījums Latvi-
jas drošība un aizsardzība pēc Krievi-
jas agresijas Ukrainā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 28. nov., plkst. 19.00 kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 29. nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas gada 
noslēguma akts.
Sestdien, 29. nov., plkst. 16.00 kora Dai-
na 30 gadu jubilejas koncerts Lietuviešu 
namā, 44 Errol St., North Melbourne.  
Varēs dzirdēt skaistu dziedāšanu, da-

žādu instrumentu mūzikas skaņas, vai-
rākas solo partijas, kā arī baudīt mūsu 
ciemiņa The  Lost Clog sniegumu. Pēc 
koncerta visi mīļi gaidīti uzkavēties 
kopā ar koristiem uz glāzi vīna.
Svētdien, 30. nov., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanadžu sanāksme (seko pusdienas 
ar partneriem un viesiem) DV mītnē.
Sestdien, 6. dec., plkst. 10.00 Dau-
gavas skolas 8. klases izlaiduma akts 
Latviešu namā.
Sestdien, 6. dec., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē (tikai ar ie-
priekšēju pieteikšanos).
Svētdien, 7. dec., plkst. 14.05 Lat-
viešu namā Kino klubiņš izrādīs Jura 
Poškusa 2011. gada spēlfilmu Kolka 
Cool. Angļu valodas subtitri. Vecu-
ma ierobežojums: +16. Otrā filma 
plkst. 15.55 – Vara Brasla un Gunāra 
Cilinska 1976. gada spēlfilma Ezera 
sonāte. Angļu valodas subtitri. Kafej-
nīca atvērta no plkst. 13.00
Otrdien, 9. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 13. dec., Daugavas skolas 
eglīte Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 30. nov., plkst. 10.00 
1. Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.00 Adventa 
2. svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 7. dec., plkst. 14.00 Adventa 
2. svētdienas dievkalpojums Latviešu 
ciemā.
Svētdien, 14. dec., plkst. 10.00 Adven-
ta 3. svētdienas dievkalpojums / Zie-
massvētku ieskaņas koncerts.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Trešdien, 26. nov., plkst. 19.30 Angel 
Place Recital Hall – Ineses Galantes 
koncerts. https://tickets.cityrecitalhall.
com/single/psDetail.aspx?psn=2514
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 30. nov., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdiena. Garīgais kon-
certs.
Svētdien, 7. dec., plkst. 10.00 
2. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 30. nov., plkst. 9.30 I Adven-

tes dievkalpojums.
Svētdien, 7. dec., plkst. 9.30 II Adven-
tes dievkalpojums.
Svētdien, 14. dec., plkst. 12.00 drau-
dzes Eglīte SLB namā, M.Siliņa zālē. 
Dievkalpojums baznīcā nenotiks.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. dec., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās un gadskār-
tējā pilnsapulce Broadbeach Library, 
61 Sunshine Boulevard, Mermaid Wa-
ters (iepretim Pacific Fair iepirkšanās 
centram). Ieejot bibliotēkā, sekot norā-
dījumam uz Meeting Room A.
Svētdien, 7. dec., plkst. 13.00 baltie-
šu mini-koncerts Robina bibliotekas 
Meeting Room (UBD Map 43, 20 K). 
Mūzika un jautrība. Telpas ir mūsu 
rīcībāno plkst. 12.15, tāpēc ierodieties 
agri, lai palīdzētu telpas sagatavot. 
Groziņi. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 14. dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku pusdienas Vācu klubā. 
Biedriem subsidēts.

Latvijā
Trešdien, 26. nov., plkst. 18.00 Ap-
gāda Mansards filmu programma. 
Seansu grāmatu un kultūrpreču mājā 
NicePlace Mansards Krišjāņa Baro-
na ielā 21a (māja pagalmā) ievada li-
teratūrzinātnieks Raimonds Briedis, 
uz ekrāna padomjlaiku un mūsdienu 
hipsteri – komponists Marģeris Zariņš 
(Aivara Freimaņa dokumentālajā spē-
lē Hepenings ar M.Z. (1987), dzejnieks 
Imants Ziedonis (Laimas Žurginas 
Portrets locījumos (1979) un rakstnie-
ka Māra Bērziņa literārais personāžs 
Gūtenmorgens režisores Elīnas Eih-
manes īsfilmās. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 6. dec., plkst. 18.00 Siguldā, 
koncertzālē Baltais flīģelis koncertiz-
rāde Mariss Vētra. Rīga toreiz. Kon-
certā skanēs divdesmito un trīsdesmi-
to gadu izcilākā latviešu un pasaules 
vieglā mūzika. Slaveni valši, fokstroti, 
tango. Un stāsti – īsti, kā toreiz.
Trešdien, 10. dec., plkst. 18.00 Apgāda 
Mansards filmu programma NicePlace 
Mansards Krišjāņa Barona ielā 21a 
(māja pagalmā). Režisora Zigurda Vidi-
ņa filmas Degošā dvēsele par Andreju 
Eglīti un Gaismas lāse par Broņislavu 
Martuževu. Ieeja bez maksas.
Piektdien, 12. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 14. dec., Rīgas Evaņģēliskās 
draudzes dievkalpojums Vecajā Sv. 
Ģertrūdes baznīcā, Rīgā.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


