
G a t a v o j o t i e s 
Latvijas valsts simt-
gadei un dalībai 
prestižajā Londo-
nas grāmatu tirgū 
goda viesu statusā, 
izveidota Latvijas 

literatūras eksporta platforma Latvian 
Literature, jau patlaban pārdotas izdo-
šanas tiesības 40 Latvijas literātu dar-
biem Lielbritānijas izdevniecībām un 
35 uz citām valodām. Tas ir līdz šim 
nebijis apjoms literatūras eksportam 
un mūsu rakstnieku popularizēšanai 
ārvalstīs. To trešdien, 21. februārī, 
tiekoties ar plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvjiem pastāstīja Londonas grāmatu 
tirgus komanda.

„Vārda spēkam mūsdienu pasaulē 
ir liela ietekme. Latvijas un tās cilvē-
ku stāsts izstāstīts un interpretēts caur 
latviešu rakstnieku pārdomām, emoci-

jām, iztēli un radošo izcilību dod iespē-
ju citu zemju un kultūru pārstāvjiem 
gūt dziļu un krāsainu priekšstatu par 
mūsu sabiedrību un tās cilvēkiem,“ uz-
sver kultūras ministre Dace Melbārde.

Grāmatizdošanas un poligrāfijas 
nozare ir Latvijas radošā industrija, 
kas ir viena no lielākajām nodarbinā-
to skaita ziņā, un viens no lielākajiem 
nodokļu iemaksu veicējiem Latvijas 
valsts budžetā. Latvijai regulāri pie-
daloties grāmatu mesēs un veido-
jot profesionālos kontaktus, pēdējos 

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 496 2018. gada 6. martā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ................................2, 5, 6, 7
Latvijas ziņas ...................................... 1, 4, 8, 9
Latvieši pasaulē ............................... 9, 12, 13
Redakcijā .............................................................3
Aina Gailīte ................................................... 1, 3
Māra Branča skatījums ................................9
Atis Lejiņš – Atmiņas ............10, 11, 13, 14
Trimdas bērnu bērni .......................... 12, 13
Datumi ...............................................................14
Uldis Siliņš ........................................................15
Sarīkojumi un ziņojumi .................... 15, 16
Eiro kurss ...........................................................16

Lapmežciema vecais mols.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Ziemā var lasīt grāmatas
Ziemā var brist pa sniegu

Latvijā jau pāris ne-
dēļu ir kārtīga ziema – 
daudz sniega un -20°C. 
Tā ir pierasta lieta, un viss 
notiek; transports kursē, 
bērni iet uz skolu, teātri 
darbojas un 23. febru-

ārī Ķīpsalas izstāžu hallē notika Latvi-
jas grāmatu izstāde. Es ar’ tur biju! Ak, 
kas tur bija grāmatu un dažāda vecuma 

cilvēku. Tur nemitīgi kaut kas notika, 
kā jau gadatirgū. Mani interesēja angļu 
autora Filipa Rufa (Philip Ruff) grāma-
tas – pētījuma Pa stāvu liesmu debesīs 
(Nenotveramā latviešu anarhista Pētera 
Māldera laiks un dzīve) 2012. gada lat-
viešu izdevuma angļu versijas A Tower-
ing Flame 2018. gada Dienas Grāmata 
publicitātes izdevuma atvēršana un dis-
kusija; tajā piedalījās autors Filips Rufs, 

pirmā izdevuma grāmatas tulkotājs Lau-
ris Gundars, izdevniecības vadība un kā 
diskusijas tulks Aija Uzulēna. Uzrunas 
bija ļoti interesantas. Mani pārņēma dziļa 
cieņa pret autoru, jo uzsākot šo pētījumu, 
pēdu dzīšanu latviešu anarhistam, viņš 
par Latviju nezināja nekā, bet 30 gadu 
pacietīgais darbs deva atbildes uz dau-
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Sasniedz rekordlielu apjomu
Latvijas literatūras darbu tulkošana un izdošana ārvalstīs
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Draud z īga i s 
aicinājums ir viens 
no tiem sarīkoju-
miem Melburnā, 
kurš ir kļuvis par 
tradīciju. Melbur-
nas Latviešu bied-
rība to organizē nu 
jau kopš pašas bied-

rības pirmajiem dibināšanas gadiem. Šī 
gada sarīkojumā MLB priekšsēde Iveta 
Laine uzsvēra latviskās izglītības sva-
rīgo lomu. Viņa minēja, ka Melburnas 
latviešu skolas un nometnes ir tās, ku-
rās veidojas un aug mūsu jaunie latvieši, 
mūsu sabiedrības nākotne, un tās at-
balstīt ir ļoti svarīgi. Viņa pastāstīja par 
Kārļa Ulmaņa 1935. gada 28. janvāra ai-
cinājumu ziedot savām skolā un biblio-
tēkām grāmatas, lai tajās būtu pietiekoši 
daudz interesantu un modernu grāmatu 
jaunās paaudzes izglītošanai, kā arī la-
sīt mākas un intereses attīstīšanai. Iveta 
pieminēja, ka Draudzīgais aicinājums 
ir aktuāls arī Latvijā. Daudzi ievērojami 
Latvijas politiķi, rakstnieki un aktieri 
ziedo grāmatas savām vecajām skolām 
un aicina to darīt arī citus.

Sekoja Draudzīgā aicinājuma 
atbalstu izsniegšana latviešu izglītī-
bas iestādēm. Šoreiz atbalstu sniedza 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, 
MLOA, S!K!K! un viens personīgs 
ziedojums Daugavas skolai. MLB 
priekšsēde pieminēja, ka MLB atbal-
sta izglītības iestādes gada beigās.

Tad Iveta aicināja Uldi  Ozoliņu, 
3x3 Austrālijā padomes priekšsēdi, 
pastāstīt par aizvadīto 3x3 Kanberā. 
MLB un citas latviešu organizācijas 
katru gadu atbalsta 3x3, un šī bija pie-
mērota reize dzirdēt par to, kā ir attīs-
tījusies 3x3 kustība Austrālijā.

Uldis Ozoliņš ļoti izsmeļoši pa-
stāstīja par 3x3 dibinātājas ASV, Līgas 
Rupertes domu dot iespēju latviešu ģi-
menēm sanākt kopā, lai dziedātu, runā-
tu par Latviju, veidotu latviskus mākslas 
darbus, rādītu jaunajai paaudzei latvisku 
dzīvi. Uldis pastāstīja, ka drīz pēc 3x3 
dibināšanas ASV, 35 gadus atpakaļ tika 
uzsākta 3x3 kustība arī Austrālijā. Viņš 
minēja, ka tagad pat Latvijā tiek rīkotas 
3x3 nometnes, un tās ir ļoti populāras. 
Tajās piedalās ap 200 dalībnieku, un visi 
gribētāji nemaz netiek uz šīm nomet-
nēm. Uldis aicināja visus padomāt par 
piedalīšanos kādā 3x3. Pati esmu pieda-
lījusies vairākos 3x3 saietos Austrālijā, 
un vienmēr tie ir bijuši ļoti interesanti. 
Nākamais notiks Adelaidē.

Tad sekoja Ivetas Laines sagata-
votā filma par 3x3 Kanberā. Pirms 
noskatījāmies filmu, Iveta pastāstīja, 
ka ar lielu prieku organizējusi šo 3x3. 
Viņai bijušas ļoti labas palīdzes Sidne-
jā. Viņa gan minēja, ka 3x3 vadītājam 
ir jābūt ļoti organizētam. Ir laikus viss 
jāsagatavo, jo bieži pēdējā brīdī notiek 

dažādas maiņas, kuras reizēm pat iz-
maina 3x3 virzienu.

Tad sekoja 3x3 Kanberā filmas izrā-
de. Sākumā bija vairāki interesanti skati 
par 3x3 vietu, dalībniekiem un nodarbī-
bām. Tad sekoja intervijas ar viesiem no 
Latvijas. Intervijā ar Rasu Jansoni un 
Rozīti Spīču uzzinājām, ka abas meite-
nes ir jau no bērnības saistītas ar folklo-
ru caur saviem vecākiem. Viņas abas 
ir nodibinājušas folkloras kopu Kas tie 
divi un ar lielu prieku pašas vada vai 
daļēji vada vairākas nometnes Latvijā. 
Viņas pateicās par to, ka Austrālijas 
latvieši un 3x3 vadība viņām uzticējās 
vadīt Folkloras daļu 3x3 Kanberā, un 
tas viņām ir sagādājis milzīgu prieku.

Sarunā ar žurnālistiem Paulu 
Raudsepu un Daci  Smildziņu uz-
zinājām, ka Politiskajā ievirzē tika 
daudz runāts un skaidrots par daudza-
jām partijām Latvijā. Visiem arī bija 
interese uzzināt, cik reālas iespējas ir 
Austrālijas latviešiem uz laiku padzī-
vot Latvijā. Dace minēja, ka viņa bija 
patīkami pārsteigta, cik liela interese 
Austrālijas latviešiem ir saglabāt savu 
latvietību un šādā draudzīgā atmosfē-
rā to nodot nākamai paaudzei.

Dzirdējām intervijas arī ar sidne-
jieti Baibu Haringtoni un melburnieti 
Andu  Banikos. Baiba pastāstīja, ka 
viņa ir piedalījusies ļoti daudzos 3x3, 
bet šis bija īpaši labs, jo Kanberas 3x3 
piedalījās 10 viņas ģimenes locekļi. 
Viņa arī minēja, ka ļoti svarīgas ir bēr-
nu nodarbības – „ja bērni ir priecīgi, 
tad vecāki būs priecīgi.“

Anda pastāstīja, ka ir daudz guvusi 
Kanberas 3x3: iepazinusi bērnus no vi-
sas Austrālijas un iepazinusi arī Sidne-
jas un Adelaides Latviešu skolu skolotā-
jus. Anda vadīja visu bērnu programmu 
un, kā stāstīja Baiba Haringtona, Kan-
beras 3x3 bērni bija ļoti labi uzmanīti 
un priecīgi. Par to tad jāpateicas Andai 

Banikos un viņas palīdzēm.
Sarīkojuma noslēgumā AZVV ab-

solvents Kaspars Švolmanis nospēlē-
ja un nodziedāja paša sacerētu dziesmu 
Mūsu tautai, veltītu 1989. gada svarī-
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dziem jautājumiem. (Starp citu, pētījumu 
pēdas aizveda arī uz Austrāliju, Ameri-
ku un pusi Eiropas.) Tagad man arī ir šī 
grāmata ar autogrāfu un, to lasot, man 
brīžiem šķiet, ka esmu teju vai anarhists.

Vēl es noklausījos Latvijas Mediji 
izdotās jaunākās Gunta Eniņa – dižkoku 
pētnieka grāmatas Koki mājas nepamet 
prezentāciju. Autors ir dabas pētnieks un 
sargātājs ar visu sirdi un dvēseli. Izrādās, 
ja laukos latviešu mājas ir gājušas bojā vai 
iznīcinātas, tad ozoli kā sargi ir palikuši. 
Kolhozu laikos bija nenormāla prakse, lai 
tehnikai būtu vieglāk strādāt, lauku vidū 
augošos dižkokus spridzināja; to gan vēl 
padomju laikos, vides aktīvistu darbības 
rezultātā, aizliedza. Tagad laiki mainīju-
šies, bet ik pa laikam dzirdams, ka kaut 
kur izcērt ozolu vai liepu alejas. Guntis 
Eniņš ir kā enciklopēdija, un prieks, ka 
viņam ir palīgi. Par tiem var kļūt ikviens, 
tik atrodiet aizmirstu nākamo dižkoku.

Par cik Latvijā ir gripas laiks, tad es 
labprātāk uzturos brīvā dabā un, neskato-
ties uz salu, aizbraucu uz Enguri, jo zie-
mā tur nebiju bijusi. Engure ir zvejnieku 
ciems pie jūras, ar ostu un diviem mo-
liem, bāku, koka baznīcu un kapiem pie 
tās. Izstaigāju kapus pa visu dziļo sniegu 

un biju pārsteigta par vientuļo dzelzs kal-
to krustu pie kapu robežas jūras krastā. 
Pagaidām vēl neesmu noskaidrojusi, kam 
tas ir, kurš ir gribējis mūžam būt pie jūras.

Regulāri aizstaigāju uz Lapmežcie-
ma veco molu, jo apledojušie koka pāļi 
izskatās fantastiski. Rīgas jūras līcis ir 
aizsalis, jūra ir balta līdz apvārsnim. 
Krasta sniegā ieputinātas zvejas laivas. 
Iešana ir grūta, sniegs ir dziļš, vietām ar 
sērsnu, kas manu svaru neiztur, un tad 
kājas iebrūk pāri ceļiem, ir ko cīnīties.

No mola pamanu jūrā tādus kā ie-
spraustus mietus, eju skatīties – jā, tur 
pretim pirtij/katamarānam, takas galā 
ir paliels āliņģis ar sakrautu ledus ga-
balu stabu un iespraustu lāpstu un ķese-
li ledus izsmelšanai. Brīvdienās ir pirts 
dienas, brauc arī rīdzinieki. Pagājušo 
ziemu iepazinos ar pirtniekiem – Ru-
dzīšu ģimeni, par viņiem jau jums stās-
tīju. (Red.: skat. rakstu LL448: http://
www.laikraksts.com/raksti/6980) Mani 
ļoti iepriecināja Ģirta Rudzīša doma, ka 
šogad tak izzāģētais ledus pie āliņģa ir 
jānoformē citādāk. Ar smaidu un vairs 
necik daudz nejūtot aukstumu, devos 
kājām uz mājām, ar neiztrūkstošo fo-
tografēšanu tas aizņēma divas stundas.

Ziema šogad ir padevusies skaista.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Vai Dziesmu svētki 

ir latviešiem kaut kas 
sevišķs? Un kā ar Latvi-
jas simtgades Dziesmu 
svētkiem? Domāju, ka 
lielais vairums atbildētu 
ar ļoti skaļu „JĀ!“.

Bet kuram būs tā laime iegūt kāro-
to biļeti uz Dziesmu svētku Noslēguma 
koncertu Mežaparka estrādē? Varētu 
iedomāties, ka tik zīmīgam pasāku-
mam būtu izstrādāts veids, kā nodroši-
nāt visiem vienlīdzīgas iespējas pieda-
līties Dziesmu svētku gara veidošanā.

Bet kas notika? Protams, ir daudzi 
ielūgumi un ir biļetes rezervētas gan 
pašvaldībām, gan mākslinieciskiem 
ansambļiem, gan ārzemju latviešiem. 
Attieksme pret citiem – ierindas tau-
tiešiem – liekas samērā vienaldzīga. 
It kā Dziesmu svētki būt kārtējais rok-
koncerts, varbūt ar kādu starptautisku 
zvaigzni, bet citādi nasing spešel.

Varēja stāvēt rindās visu nakti līdz 
kamēr Biļešu paradīzes vārti atvērās 
plkst. 11.00 sestdien, 3. marta rītā, vai 
varēja censties ieiet interneta veikalā 
un tur gaidīt rindā. Vismaz dzīvā rindā 
var saprast, cik rinda ir gara, bet inter-
neta veikalā tikai parādās paziņojums: 
„Jūsu pieprasījums automātiski ir ie-
vietots virtuālajā rindā. Izejot no sistē-
mas (pārlādējot lapu, interneta pārlūku 
vai datoru) un mēģinot tajā ieiet no jau-
na, tiks zaudēta iepriekšieņemtā vieta 
virtuālajā rindā. Gaidīšanas laiks rin-
dā var pārsniegt 25 minūtes, tāpēc aici-
nām būt vērīgiem un palikt pie datora. 
Interneta veikals atvērsies automātiski, 
tiklīdz būs pienākusi Jūsu kārta rindā.“ 
Griežas aplītis, un nav nekāda paziņoju-
ma, cik Jums ir priekšā rindā gaidītāju.

Pašā Dziesmu svētku mājas lapā šad 
un tad parādās paziņojumi. Piemēram, 
plkst. 13.00: „Elektroniskajā rindā uz 
šo brīdi iestājušies 76169 cilvēku“, bet 
ap plkst. 15.00: „BEIGUŠĀS BIĻETES 
UZ NOSLĒGUMA KONCERTU 8.07. 
UN ABIEM DEJU LIELUZVEDU-
MA KONCERTIEM 06.07. UN 07.07.“ 
Bet pats interneta veikals nedod nekā-
das ziņas. Aplītis griežas...

Viss šis rindā gaidīšanas prieks iz-
palika ierindas pensionāram, kuram nav 
spējas ziemas nakti pavadīt rindā uz ielas 
un kuram nav interneta. Dziesmu svētki, 
acīmredzot, nav domāti priekš viņa!

Salīdzināsim ar olimpiskām spē-
lēm, kurām ir līdzīga nozīme vietējā 
zemē, un kurām biļešu pieprasījums 
daudzkārt pārsniedz piedāvājumu. Vi-
siem ir zināms, ka labu laiku ierastā 
prakse ir atļaut gribētājiem pieteikties 
biļetēm un par tām samaksāt, un tad pēc 
kāda laika izlozēt sekmīgos pircējus. 
(Nesekmīgiem iemaksa tiek atdota). Vi-
siem ir vienādas iespējas iegūt biļetes.

Cerams, ka vismaz uz nākamajiem 
Dziesmu svētkiem būs normālāks risi-
nājums.

GN

Ziemā var lasīt grāmatas
Turpinājums no 1. lpp.

Diskusijas tulks Aija Uzulēna, grāmatas autors Filips Rufs un tās tulkotājs no 
angļu valodas Lauris Gundars.
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gados būtiski pieaudzis Latvijas ti-
pogrāfijas pakalpojumu eksports – 
2015. – 2017. gadā ir vērojams stabils 
pieaugums 6-8%, tostarp izdevumu 
ražošana Latvijā, uzsvēra Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras di-
rektors Andris Ozols. Pēdējie gadi un 
veiktie ieguldījumi uzrāda arī Lielbri-
tānijas tūrisma pieaugumu.

Šogad tiek aizsākta īpaša Latvijas 
valsts simtgades kultūras notikumu 
programma, kuras ietvaros latviešu 
autori visa gada garumā piedalīsies 
dažādos literārajos pasākumos Londo-
nā, kā arī citās Lielbritānijas pilsētās. 
Pašlaik zināms, ka 44 nozares pār-
stāvju, tostarp 28 autori, piedalīsies 
63 pasākumos Lielbritānijā, akcentēja 
platformas Latvian Literature vadītāja 
Inga Bodnarjuka-Mrazauskas. Kultū-
ras programmas pasākumi tirgus laikā 
norisināsies tādās vietās kā Britu bib-
liotēka (British Library) un Nacionālā 
dzejas bibliotēka (National Poetry Lib-
rary), kur lasītājiem būs iespēja satikt 
rakstniekus un piedalīties diskusijās.

Latvijas dalība Londonas grāmatu 
tirgū tiek veidota sadarbībā ar British 
Council pārstāvniecību Latvijā, kā uz-
sver pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
Zane  Matesoviča: „Baltijas valstu 
dalība grāmatu tirgū goda viesu sta-
tusā un papildinošā programma stip-
rinās attiecības ar Lielbritāniju un 
sabiedrībā cels izpratni par Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas mūsdienu litera-
tūras nozīmi.“

No katras Baltijas valsts grāmatu 
tirgū īpašā fokusā būs 4 autori, kuri 
pārstāv dažādas paaudzes un literā-
ros žanrus. Viens no katras valsts ir 
„dienas autors,” kuram tirgū tiek pie-
vērsta īpaši liela uzmanība. Latviju 
2018. gada Londonas grāmatu tirgū 
pārstāvēs rakstnieki Kārlis  Vērdiņš, 
Luīze Pastore un Inga Ābele; dienas 
autors būs Nora  Ikstena – viena no 
ietekmīgākajām prozaiķēm un esejis-
tēm Latvijā. Noras Ikstenas grāmatas 
Mātes piens tulkojumu angļu valodā 
2018. gada februāra beigās izdos Liel-
britānijas izdevniecība Peirene Press, 

ko Lielbritānijas profesionāļi medijos 
jau atdzinuši par vienu no labākajiem 
Baltijas autoru prozas darbiem. Visu 
tirgus laiku autori piedalīsies diskusi-
jās un sniegs intervijas, popularizējot 
gan savu radošo veikumu, gan Latvi-
jas literatūru kopumā.

Vēl 2 autoriem ir iespēja piedalī-
ties viņu profilam piemērotā literatū-
ras festivālā Lielbritānijā. Latvija da-
lībai festivālā izvirzījusi – rakstnieku 
Osvaldu Zebri un Jāni Joņevu. Vēl 
virkne Latvijas autoru, kuru grāmatas 
iznāks Lielbritānijā, piedalīsies vai-
rākos literāros festivālos Lielbritānijā 
2018. gada laikā.

Latvijas literatūras popularizēša-
nai īstenota kampaņa #iamintrovert. 
Kampaņa iemieso to, ka vairums Lat-
vijas rakstnieku nejūtas komfortabli 
sociālās situācijās un šo defektu mēģi-
nāts padarīt par efektu, sakot – jā, mēs 
esam introverti, bet tieši tāpēc esam 
labi rakstnieki, pastāstīja kampaņas 
radošā direktore Una Rozenbauma. 
Šī kampaņa tika aizsākta jau pērn un 
guva starptautisko partneru atzinību, 
ka tā ne tikai atklāj Latvijas literātu 
būtību, bet ir atbilstoša rakstnieku da-
bai visā pasaulē.

2018. gadā, kad Baltijas valstis 

svin valstu simtgades, Latvija līdzte-
kus Igaunijai un Lietuvai ir Londonas 
grāmatu tirgus goda viesu valstu sta-
tusā. Latvijas dalību Londonas grāma-
tu tirgū, kas norisināsies šī gada 10. – 
12. aprīlī, organizē Starptautiskā 
Rakstnieku un tulkotāju māja sadarbī-
bā ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru, Latvijas Grāmatizdevēju 
asociāciju un Latvijas Rakstnieku sa-
vienību, atbalsta Kultūras ministrija.

Latvijas dalība Londonas grāmatu 
tirgū ir viens no nozīmīgākajiem Lat-
vijas valsts simtgades starptautiskās 
programmas notikumiem, lai vēstītu 
par Latvijas devumu pasaulē un attīs-
tītu Latvijas literatūras eksportu Liel-
britānijā un ārvalstīs. Ar plašu norišu 
programmu, tulkoto grāmatu, poligrā-
fijas un dizaina sasniegumu prezentā-
cijām tiks stāstīts par Latvijas literatū-
ras un grāmatniecības sasniegumiem.

Plašāka informācija pieejama 
Latvijas valsts simtgades programmas 
mājaslapā www.lv100.lv un 
platformā Latvian Literature: http://
latvianliterature.lv/en/news.

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras ministrija

Sasniedz rekordlielu apjomu
Turpinājums no 1. lpp.

Preses konference.
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gajam notikumam – Baltijas ceļam, 
par kuru šogad tika runāts AZVV. Tas 
bija vienreizēji izjusts, mazliet skumjš, 

bet ļoti patriotisks izpildījums. Liels 
paldies, ka Kaspars ar to dalījās Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojumā.

Sarīkojumu noslēdzot, MLB 
priekšsēde Iveta Laine pateicās visiem 
par piedalīšanos, par uzstāšanos un 

par ziedojumiem. Noslēgumā, kā jau 
MLB sarīkojumos pieņemts, kopīgi 
nodziedājām dziesmu. Šoreiz tā bija 
Dar’ man tēvis pastaliņas.

Māra Piksone
Laikrakstam „Latvietis“

Draudzīgā aicinājuma...
Turpinājums no 2. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Šī gada 27. febru-
ārī, Igaunijas vēstnieks 
Austrālijā Andres Unga 
rīkoja Igaunijas valsts 
simtgades atceri ar ofi-
ciālu pieņemšanu Hyatt 
viesnīcas telpās, Jara-

lumlā (Yarralumla).
Lūgto viesu vidū bija vairāki citu 

valstu vēstnieki, Kanberā ievērojami 
valsts ierēdņi un sabiedriski darbinie-
ki. No Kanberas latviešu saimes lūgts 
viesis bija Kanberas Latviešu biedrī-
bas priekšnieks un LAAJ Kanberā vi-
cepriekšsēdis Juris Jakovics.

Pieņemšanas viesus uzrunāja vēst-
nieks Unga. Savā uzrunā viņš īsi pie-
skārās Igaunijas vēsturei, it sevišķi pie-
vēršoties tās simtgadei. Viņš uzsvēra 
Austrālijas valdības pretimnākšanu to-
reizējiem igauņu bēgļiem 1950. gados, 
kā arī šodienas abu valstu sadarbību.

Igaunijas jauniešu koris (no Tartu) 
ar dziesmām iepriecināja klātesošos. 

Sarunās pie vīna glāzes Juris Jako-
vics satikās ar vairākiem vēstniekiem, 
viņu vidū Dānijas un Čehijas un pārrunā-
ja kopējo vēsturi un šodienas draudzīgās 
attiecības. Viesu kopskaits bija ap 200.

Vēstnieks Unga 
ir ļoti pretimnākošs 
latviešu saimei 
Kanberā. Ar viņa 
starpniecību Juris 
Jakovics, bijušā 
Latvijas valsts pre-
zidenta Valda Zatle-
ra ciemošanās laikā 
Kanberā, pagājušā 
gada novembrī, iz-
kārtoja Zatlera vi-
zītes pie Austrālijas 
federālās valdības 
pārstāvjiem, kā arī 
satikšanos ar Eiro-
pas Savienības de-
legācijas Austrālijā, 
vēstnieku Dr. Mi-
chael Pulch un vēl 
citiem atsevišķu 
valstu vēstniekiem.

Igaunijas ne-
atkarības dienu at-
zīmējot, svētdien, 25. februārī, igauņu 
ērģelniece Astrid  Boulere  (Bowler) 
pusstundu Kanberas zvanu tornī (Bērli-
jgrifina ezera (Lake Burley Griffin) salā), 
atskaņoja igauņu komponētu mūziku. 

Astrid Boulere Kanberas latviešiem ir 
pazīstama kā ērģelniece Kanberas lat-
viešu ev. lut. draudzes dievkalpojumos.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Laima Jansone
Izcilā Latvijas koklētāja atgriežas Austrālijā!

Adelaidē: svētdien, 25. martā
• Latviešu ev. lut. baznīcā plkst. 14.00 

Melburnā: sestdien, 31. martā
• Latviešu namā plkst. 14.00

Brisbanē: svētdien, 8. aprīlī
• Latviešu namā plkst. 14.00

Sidnējā: svētdien, 15. aprīlī
• Latviešu namā plkst. 14.00

„Laima Jansone spēlē kokli ar flamenko 
ģitārista virtuozitāti un aizraušanos.“

Meistarklases „Koklējam Austrālijā!“
katrā pilsētā dienā pirms koncerta.

Informācija: Anita Andersone 0411 263 973
granita@ozemail.com.au

Igaunijas valsts simtgades atcere Kanberā
Laba sadarbība ar vēstnieku

No kreisās: Igaunijas vēstnieks Austrālijā Andres Unga un 
KLB priekšnieks un LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā Juris 
Jakovics.
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Rakstiņi par mazuļiem (4)
Adelaides latviešu skolas spēļu grupa – „Mūsu skola – jūsu skola“

Rakstu sērijas ceturtais raksts ir 
par Adelaides Latviešu skolas spēļu 
grupu. Iepriekšējos rakstus par Pertas 
Zīļuku, Brisbanes Saules zaķi un Sid-
nejas Latviešu skolas spēļu grupu var 
meklēt iepriekšējos laikrakstu numu-
ros.

Cik man zināms, Adelaides lat-
viešu skolas spēļu grupas atdzimšana 
ir meklējama mazliet vairāk nekā 10 
gadus atpakaļ, kad vecākiem, kuriem 
toreiz bija pavisam mazi bērniņi, radās 
doma, ka ar spēlēšanos un runāšanos 
latviski mājās ar saviem bērniem vien 
nepietiek. Arī maziem bērniem jātie-
kas ar citiem bērniem ārpus ģimenes, 
lai saprastu, ka viņi nav vienīgie citā-
die – latviski runājošie. Domāts – da-
rīts!

Vecā, lielā pūra lāde, kur jau vis-
maz 30 gadus glabājās spēļu grupas un 
bērnudārza mantas, kā arī metāla slīd-
kalniņš viņus jau gaidīja Skautu mītnē. 
Interesanti būtu uzzināt, ko šī pūra lāde 
ir piedzīvojusi agrāk? Atsākt nebija 
viegli, tomēr pamazām lietas virzījās 
uz priekšu un, nu, latviešu skolas spē-
ļu grupa turpina darboties brīnišķīgā 
vietā – mazā namiņā ar skaistu dārzu, 
pavisam netālu no skolas. Šobrīd man 
šis namiņš pilnīgi neatgādina Skautu 
mītni, bet gan ar zviedru rakstnieces 
A. Lindgrēnas grāmatu varoņa Karl-
sona mājiņu uz Stokholmas pilsētas 
mājas jumta, kur ir desmit dzimšanas 
dienas tortes ar vienu svecīti, tūksto-
šiem tvaika mašīnu un visas pasaules 
rotaļlietas.

Lai arī dzīvojot Adelaidē, man va-
jadzētu par esošo spēļu grupu zināt 
daudz, tomēr vislabāk par to var pa-
stāstīt divi cilvēki – patreizējā spēļu 
grupas vadītāja  Dace  Freija un bēr-
nudārza un sagatavošanas klases sko-
lotāja Mārīte Rumpe, kas ir vairākus 
gadus palīdzējusi Dacei. Šoreiz dodos 
uz Spēļu grupu runāties ar Daci.

Sveiki, Dace! Gribētu vairāk šo-
dien uzzināt par Adelaides spēļu gru-
piņu. Ko tu gribētu man pastāstīt par 
saviem mazulīšiem? Cik bērnu bija pa-
gājušajā gadā? Cik šogad? Ko jūs darāt 
nodarbībās?

Dace stāsta: Sveika, spēļu grupi-
ņā! Pirmām kārtām gribu pateikt, ka 
pie mums, spēļu grupā, ir vismīļākie 
bērni un vislieliskākie viņu vecāki 
un vecvecāki! Pagājušajā gadā spēļu 
grupiņā bija 4 bērni un bērnudārzā 
bija 5 bērni. Šogad – katru sestdienu 
gaidām sešus spēļu grupas bērnus. 
Bērnudārznieki pagājušajā gadā no 
rīta devās pie skolotājas Mārītes uz 
sagatavošanas klasi un kopā mācījās 
alfabēta burtus un veidoja brīnišķīgas 
sīkās motorikas šedevrus. Šajā laikā 
mazākie bērni spēlējās, klausījās pa-
saku vai stāstu, apguva vārdiņus un 

veica nelielas sīkās motorikas nodar-
bības. Kad bērnudārza vecuma bērni 
mums pievienojās, tad mēs visi kopā 
ēdām pīrāgus un auglīšus un noslēgu-
mā rotaļājāmies un dziedājām. Aktīvi 
piedalījāmies skolas rīkotajos sarīko-
jumos. Līdzīgi darbojamies arī šogad, 
tikai izņēmuma kārtā, esam palaiduši 
savu vienīgo bērnudārznieku pievie-
noties sagatavošanas klasei.

Vai es pareizi sapratu, ka gan 
pirmsskolēni, gan bērnudārzs sāk no-
darbības sākumā atsevišķi – katrs savā 
vietā un tad satiekas?

Dace:  Jā, tā ir bijis jau vairākus 
gadus. Bērnudārznieki ir jau nopiet-
nāki un zinātkāri, viņi sākumā iet mā-
cīties un tad nāk kopā spēlēties, dzie-
dāt un ēst. Bērnudārzā uzmanība jau 
paliek noturīgāka, un bērni pierod, 
ka nākamajā gadā viņi sāks mācīties 
skolā. Sanāk ļoti veiksmīga pāreja uz 
skolu. Lai arī mācības nākamajās kla-
sēs notiek rotaļnodarbību veidā, tomēr 
bērniem nav papildus stresa par atra-
šanos citā vietā. Dažreiz viņi paliek 
pie tā paša skolotāja, kas iesāka dar-
boties ar bērniem iepriekšējā gadā. 
Vienīgais kas mainās ir tas, ka stundas 
paliek garākas.

Kā ir bijis citos gados? Vai ir bijuši 
gadi, kad ir maz bērnu, vai otrādi – 
ļoti daudz?

Dace:  Ir bijis visādi. Pirms pāris 
gadiem vienlaicīgi nāca 17 mazie bēr-
ni, tad arī mēs iesākām to dalīšanu pa 
grupiņām skolā un spēļu grupā. Tā kā 
šogad ir mazāk bērnu, tad pielāgo-
jamies bērnu vecumam un iespējām. 
Mainījām darba režīmu, jo daudziem 
vecākiem bērni ir skolas jaunākajās 

Adelaides Latviešu skolas spēļu grupa šogad februārī.
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Vecie vinnē viktorīnu
DV mītnē Melburnā atsākas „Krodziņa vakari“

Piektdien, 23. feb-
ruārī,  notika Daugavas 
Vanagu Melburnas no-
daļas 2018. gada pirmais 
Krodziņa vakars DV 
mītnē. Šogad Krodziņa 
vakari atkal sākās ar 

Parmadžiānas un Viktorīnas vakaru, 
un nodaļas valde bija nolēmusi, ka va-
kara atlikums tiks ziedots Melburnā 
dzīvojošiem koristiem un tautas deju 
dejotājiem, kas piedalās šī gada Dzies-
mu un deju svētkos Latvijā ar noteiku-
mu, ka viņiem bija jābūt klāt sarīko-
jumā, lai saņemtu savu atbalstu. Šādā 
veidā trīspadsmit dejotāji un dziedātāji 
saņēma Daugavas Vanagu Melburnas 
nodaļas mazu atbalstu, ko viņiem pa-
sniedza Juris Vīksne.

Uz sarīkojumu bija ieradušies ap 
50 dalībnieku, kuri vispirms paēda 
garšīgas vistas parmidžiānas ar salā-
tiem un kartupeļu gabaliņiem un pie-
dzēra ko klāt pirms devās sīvā cīņā, lai 
vinnētu ne tik vien godalgas, ko bija 
ziedojuši Alnis Druva no Baltic Spi-
rit kompānijas un Juris Vīksne, bet 
arī lepošanās tiesības, ka vinnējuši 
viktorīnu. Paldies Alnim un Jurim par 
godalgām, kā arī saimniecēm Koidu-
lai  Nemīro,  Ilzei  Ābelei,  Skaidrītei 
Biezaitei un Elenorai  Žubeckai par 
garšīgo ēdienu, Dāvidam  Chacham 
par veiklo apkalpošanu un Mārai Jefi-
movai un Pičam Lazdiņam par mūsu 
apkalpošanu ar atspirdzinājumiem, 
kas viņiem bija jādara visu vakaru bez 
pārtraukuma. Māra un Pičs bija vienī-
gie, kas nedabūja izbaudīt visus vaka-
ra priekus un bēdas.

Paldies arī pienākas Gregs  Vait-

lovs  (Greg Whitelaw), kas, kā vien-
mēr, bija sagatavojis ļoti gaumīgu 
afišu, Jurim Vīksnem un Dainai Jefi-
movai par telpu iekārtojumu un Jānim 
Kārkliņam par vakara apskaņošanu.

Tā nu paēduši un mazliet iedzēru-
ši sākām atbildēt jautājumus, ko bija 
sagatavojuši un mums prasīja Daina 
Jefimova un Juris Vīksne. Pēc pirma-
jiem jautājumiem, kuru tēma bija mū-
zika un dziesmas, priekšā bija Dzelte-
nais galds. Tā dalībnieki bija jaunieši: 
Stefanija  (Stephanie)  Adamovskis, 
Oskars  Cīrulis,  Lūkas  Elberts, 
Oskars  Graudiņš,  Kintija  Jakse, 
Lisa Jaunalksne un Kalvis Švolma-
nis.

Tā kā gandrīz visu pārējo galdu 
dalībnieki bija no ne tik jaunās paau-
dzes, izvairos teikt vecākās paaudzes, 
jo lielākā daļa sarīkojuma dalībnieki 
bija mana gada gājuma, un es neuzska-
tu sevi par vecu. Varēja telpā dzirdēt 
uztraukumu, ka jaunieši varētu mūs, 
vecos, pārspēt. Tomēr tas nenotika, jo 
jauniešiem ar pārējiem jautājumiem 
negāja tik viegli. Kad tika jautāts par 
Dziesmu svētkiem, Daugavas Vana-
giem vai cik kalorijas ir 100 gr griķi, 
jaunieši vairs nebija tik gudri. Sākot 
ar otro jautājumu grupu, savu gudrī-
bu sāka parādīt Zilais galds – Kari-
na un Kalvis  Jaunalkšņi,  Valda  un 
Roberts  Jefimovi,  Ginta un Trevor 
Pindard,  Dāvids  Vējiņš un Andris 
Ziedars. Zilais galds pareizi atbildēja 
vairāk un vairāk jautājumus un beigās 
viktorīnu vinnēja viegli. Padomājot 
par gudrāko galdu, tur nav daudz ko 
brīnīties, pie galda sēdēja ne tik vien 
mazliet vecākā paaudze, bet to star-

pā bija arī vairāki, kas ir vai kādreiz 
strādājuši kā skolotāji. Ja no galda tiek 
dzirdēts jautājums: vai atbildei jābūt 
gramatiski pareizai? Jādomā, ka viņi 
par savām atbildēm ir droši. Pēc katras 
jautājumu grupas vinnējošam galdam 
pasniedza godalgas, un vakara beigās 
viens no Zilā galda dalībniekiem pie-
gāja pie bāra un lūdza kasti, lai varētu 
visas godalgas aizvest mājās.

Vakara ietvaros Juris Vīksne un 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 
valdes priekšsēdis Jānis  Kārkliņš 
pateicās visiem, kas pielika roku, lai 
vakars izdotos. Bez jau pieminētiem 
darbiniekiem Jānis Kārkliņš seviš-
ķi pateicās sarīkojuma rīkotājiem 
DV Melburnas nodaļas jaunatnes 
daļas vadītājai Dainai  Jefimovai un 
Krodziņa vakaru vadītājam Jurim 
Vīksnem, kā arī visiem, kas atrada 
laiku uz sarīkojumu ierasties, tā at-
balstot ne tik vien mūsu dziedātājus 
un dejotājus, bet arī Daugavas Vanagu 
darbu.

Atkal bija pavadīts jauks vakars 
Daugavas Vanagu mītnē, un, kā vien-
mēr, kaut jau tuvojās pusnaktij, ne-
viens negribēja šķirties un vēl ilgu 
laiku pavadīja viens otra kompānijā, 
pārrunājot dzīvi, pasaules problēmas, 
lepojoties, cik ir gudrs vai sūdzoties, 
ka neesot uzvarējuši, jo esot prasīti 
nepareizie jautājumi. Krodziņa vakari 
turpināsies visu 2018. gadu katra mē-
neša pēdējā piektdienas vakarā, izņe-
mot  Lielajā  piektdienā,  30. martā. 
Iesaku visiem ierasties un pavadīt jau-
ku piektdienas vakaru DV mītnē.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

klasēs, līdz ar to aktīvas nodarbības 
notiek līdz plkst. 11, lai ģimenes var 
pusdienas pārtraukumā satikties. 
Katru gadu mūsu spēļu grupiņas un 
bērnudārza bērnu skaits mainās, bet 
nemainās tas, ka bērni labprāt nāk 
un spēlējas, mācoties latviešu valodu, 
satiek savus latviešu draugus un gūst 
jaunus, kas vēlāk, uzsākot skolas gai-
tas, noteikti ir svarīgs pozitīvs stimuls 
nākt sestdienās uz skolu.

Es uzskatu, ka noteikti svarīgi ir 
arī tas, ka nodarbības notiek regulā-
ri. Vai nu tajā dienā būs viens bērns, 
vai visi septiņpadsmit – katru sestdie-
nas rītu bērni un viņu vecāki zina, ka 
viņus te gaida. Nodarbības tiek rūpī-
gi plānotas vienmēr. Protams, skolas 
brīvlaikā tās nenotiek.

Es zinu, ka spēļu grupas tā īsti 
Austrālijā neviens neatbalsta. Vai viss 
ir pašu bērnu vecāku un spēļu grupu 
vadītāju rokās?

Dace: Tā nu gluži nav Adelaidē. 
Mēs tiekam ļoti lutināti, sākot jau ar 
to, ka mums ir pašiem savas telpas 
Spēļu grupai, par ko esam pateicī-
gi ALB, un dārzs, par kuru arī gādā 
ALB. Sevišķi liels paldies Inārai, kas 
vienmēr sastāda mums jaunas puķītes, 
kuras mazuļi labprāt norauj ik pa lai-
kam – vienmēr ir ko iepīt vainadziņā. 
Pavisam nesen mums ielika arī gaisa 
kondicionieri; tagad ir tik jauki un 
patīkami. Rotaļlietas un mēbeles ir 
savestas no malu malām, liels paldies 
adelaidiešiem. Šogad skola iegādā-
jās daudz metodiskās literatūras tieši 
mazo bērnu skolotājiem, daudz nošu 
materiālu. Pagājušā gadā mēs ar ALB 
un skolas atvēlētajiem līdzekļiem izre-
montējām pusi no mūsu telpas, līdz ar 
to iegūstot mājīgāku izskatu. Tika ie-
gādāti skapji un jauni krēsli ar galdu, 
kas atviegloja telpas iekārtošanu. Mēs 
ar prieku izmantojam arī „Tālavas“ 
mājīgās telpas un zālāju, kā arī doda-
mies ciemos pie viesmīlīgajām Dauga-
vas Vanadzēm.

Laikam tā arī vajadzētu būt, ka 
spēļu grupas ir skolas neatņemama sa-
stāvdaļa, jo no šīm rindām jau izaugs 
tie jaunie skolas skolēni, vai ne?

Dace: Man šķiet, ka tas ir jauki, ka 
bērni redz un satiek dažāda vecuma 
bērnus, pieaugušos un vecākus cilvē-
kus. Kafejnīca sestdienās ir kļuvusi 
ļoti rosīga. Noslēgumā gribu pateikt 
lielu paldies spēļu grupiņas un bēr-
nudārza vecākiem, vecvecākiem par 
atbalstu un palīdzību. Ja kāds vēl nav 
mūs atradis, droši jautājiet Latviešu 
nama kafejnīcā vai ALB veikalā, kur 
atrast spēļu grupu, vai rakstiet uz 
epastu: adelaidesskolas@gmail.com

Paldies, Dace, par sarunu un, 
Mārīte, par lielo darbu iepriekšējos 
gados! Gaidīsim jaunus bērnus spē-
ļu grupā vai skolā! Mūsu skola – jūsu 
skola. Tāds ir Adelaides Latviešu sko-
las moto. Te visi ir gaidīti un par to 
man ir liels prieks.

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Rakstiņi par mazuļiem (4)
Turpinājums no 6. lpp.
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Vietas mēdz izcel-
ties ar senu vēsturi, vē-
rienīgām celtnēm un 
skaistām ainavām, un, 
tiesa, ar to visu lepojas 
gan Sigulda, gan Ces-
vaine. Šoruden, savieno-

jot dažus pavedienus, ceļam grāmatu 
tiltu starp abām vēsturiskajām un 
skaistajām pilsētiņām.

Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrība (CKVB) ir sagatavojusi iz-
došanai divas grāmatas: lasāmo un 
krāsojamo grāmatu bērniem Reiz… un 
tagad (stāsti, teikas, pasakas, krāsoja-
mas ilustrācijas; 128 lpp.) un pārdomu 
un atziņu suvenīrizdevumu No Ces-
vaines līdz Siguldai (miniatūras, dze-
joļi, krāsainas fotogrāfijas; 96 lpp.). Kā 
un kāpēc šī ideja ir radusies, un kas to 
realizē?

Nesen, 2017. gada 21. oktobrī, 85 
gadu jubileju svinēja siguldietis Juris 
Sārnis, daudzu prozas un dzejas dar-
bu autors, daiļliteratūrā autodidakts, 
kam dažādu apstākļu dēļ dzīves vir-
puļos ir pietrūcis iespēju īstenot dra-
maturga Gunāra Priedes novēlējumu 
mācīties profesionāli rakstīt, izkopt 
savu stāstnieka talantu. Tomēr izjūtas 
un vērojumi ir lauzušies uz papīra, tā-
pēc nu jau sirmā kunga pūrā ir ne tikai 
publikācijas Siguldas Avīzē, Cesvaines 
Ziņās u.c. laikrakstos, bet arī vairākas 
grāmatas, kam tūlīt piepulcēsies vēl 
divas. Savukārt Jura Sārņa bērnība 
saistās ar Cesvaines novadu, kādreizē-
jo Kārklu pagastu.

Jura Sārņa dzīves vērojumi ir 
pārauguši stāstiņos, teikās un pasa-
kās. Tajos var iepazīt dabu – ūdeņus, 
mežus, dzīvniekus, putnus; lauku 
sētas dzīvi pagājušā gadsimta 30. un 
40. gados, kad autors bija mazs zēns 

un pusaudzis. Dažādi darbi – lopu ga-
nīšana, maizes cepšana, kalēja arods; 
svētki – Lieldienas, Vasarsvētki, Jāņi, 
Ziemassvētki, dzimšanas diena; saru-
nas, bērnu rotaļas un mācīšanās, kara 
notikumi un kaimiņu sadzīve – viss 
notiek savā ritmā. Kā autors saka, 
mājā, kurā katrs dara savu darbu un 
mājo saskaņa, viļņo skaists lauku mā-
jas dzīves ritms. Grāmatas Reiz… un 
tagad stāstus, teikas un pasakas jau 
pirms apkopošanas grāmatā iepazina 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
un Siguldas Mākslu skolas Baltais flī-
ģelis audzēkņi skolotāju Vitas Krūmi-
ņas (Cesvaine) un Maijas Avotas (Si-
gulda) vadībā, kā arī daži bērni, kas 
Cesvainē ir tikai viesojušies. Skolo-
tājas ieguldīja lielu darbu, gan pārru-
nājot ar bērniem un jauniešiem lasītos 
tekstus, gan konsultējot mākslas teh-
niku un metožu izvēlē. Ir izdevušās 
tiešām lieliskas ilustrācijas, ko grāma-
tas lasītājiem būs iespēja arī izkrāsot. 
Bērni kopā ar zinošu pieaugušo varēs 
iepazīt arī neparastus vārdus, nedzir-
dētas vārdu formas, ko mūsdienās 
dzird reti vai vairs nelieto.

Pārdomu un atziņu grāmatā No 
Cesvaines līdz Siguldai būs lasāmas 
Jura Sārņa miniatūras un dzejoļi par 
draudzību, mīlestību, mūziku, dabu. 
Tos papildinās siguldieša Pētera Veģa 
un cesvainietes Sanitas Dāboliņas fo-
togrāfijas.

CKVB ir sabiedriska organizā-
cija, kas darbojas kopš 1997. gada, 
popularizējot Cesvaines novada kul-
tūrvēsturiskās vērtības. Plašākie 
projekti – Cesvaines novada un pils 
dienu, 1. Latvijas skolotāju novad-
pētnieku konferences praktikuma sa-

Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu
Popularizē Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības

Grāmatas „Reiz... un tagad“ vāks.
Grāmatas „No Cesvaines līdz Sigul-
dai“ vāks.

Tūlīt, tūlīt Juris Sārnis saņems pirmo grāmatas eksemplāru no redaktores Sa-
nitas Dāboliņas.
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rīkošana un trīs lieli Cesvaines grā-
matas izdevumi (292, 336, 528 lpp.). 
Biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labu-
ma organizācijas statusu. Nākamais 
lielais darbs ir 4. Cesvaines grāmata, 
kas tiks izdota uz valsts simtgadības 
svinībām.

Visa grāmatu veidošana (darbs ar 
tekstiem, zīmējumiem, konsultēšana, 
fotografēšana, redaktora un korekto-
ra darbs, sponsoru piesaiste) notika 
sabiedriskā kārtā, – ceļot kopēju tiltu, 
un atlīdzība būs gandarījums, turot 
rokā siguldiešu un cesvainiešu kop-
darbu – abas grāmatas. Īpašs šis no-
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tikums varētu būt bērniem, kuri savu 
vārdu grāmatā ieraudzīs, iespējams, 
pirmoreiz.

Lai izveidotu grāmatu maketus 
un tās tipogrāfiski iespiestu, lūdzām 
palīdzību abu novadu uzņēmumiem 
(uzņēmējiem). Paldies par atsaucību 
sponsoriem SIA Silk Secret (vadītāja 
Inga Vasilišina), SIA Lāma (vadītājs 
Pēteris Jonins) un SIA Centrs MORA 
(vadītāja Ginta Ustinova), ziedotā-
jiem ZS Sviķi (vadītājs Zigfrīds Krie-
viņš), ZS Krūmiņi (pārstāvis Gatis 
Krūmiņš), SIA Sēlis (vadītāja Olga 
Klimanova), ZS Kalna Tenči (vadī-
tājs Jānis Jūra), SIA Pārtikas veikalu 
grupa (pārstāvis Guntars Skutelis), 
SIA Halle B (vadītājs Jānis Buļs) un 
Anitai Greidiņai!

Grāmatu atvēršanas svētki, kad 
varējām ieraudzīt mūsu kopdarba re-
zultātu, satikt autoru un pateikties 
visiem iesaistītajiem, norisinājās Si-
guldā 9. decembrī: tikāmies Siguldas 
pensionāru biedrības telpās Namiņā, 
lai ielūkotos grāmatas No Cesvaines 
līdz Siguldai lappusēs, bet Baltajā flī-
ģelī atvērām grāmatu Reiz... un tagad. 
Cerēsim, ka jaunajā gada sākumā Ju-

ris Sārnis varēs atbraukt uz Cesvaini, 
lai tiktos ar lasītājiem arī te. Cesvai-
nes un Siguldas novada izglītības ies-
tādes un bibliotēkas grāmatu saņems 
dāvanā.

Abas grāmatas ir gan zīmīgs pie-
turas punkts biedrības 20 gadu ilgajā 
darbībā, gan velte Latvijai simtgadībā. 
Tās lepni nesīs arī īpašo zīmi LV100 

un uzsaukumu Es esmu Latvija, jo 
Latviju veidojam mēs ikkatrs, arī ces-
vainieši un siguldieši.

Sanita Dāboliņa,
grāmatu redaktore

Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“

Likās, ka tas bija 
pavisam nesen, kad 
Latvija bija prezidējošā 
valsts Eiropas Savienī-
bā, un šajā sakarā Lat-
vija varēja atļauties ne 
vien uzaicināt tik sla-
venu mākslinieci, kāda 

ir Vija Celmiņa, bet arī izprasīt dau-
dzus darbus no pašiem slavenākajiem 
pasaules muzejiem, kāda ir MOMA, 
Vitnija mākslas muzejs, Metropolit-
ēna mākslas muzejs un citas mākslas 
krātuves. Izrādās, tas nemaz nebija 
tik sen – tikai 2014. gadā. Lūk, jau pa-
skrējuši četri gadi, un mēs atkal sasto-
pamies ar mūsu ievērojamās tautietes 
mākslu. 

Iemesls tam – Vijas Celmiņas 80 
gadu jubileja, kas svinama 25. oktob-
rī. Latvijas Nacionālajā mākslas mu-
zejā šobrīd glabājas vienpadsmit ju-
bilāres darbi, no kuriem divi saņemti 
tikai pagājušajā gadā un kas darināti 
mecotintas un sausās adatas tehnikā. 
Līdz 25.martam Kupola zālē apska-
tāmi visi darbi vienviet izstādē Vien-
padsmit darbi un filma.

„LNMM kolekcijas grafikās attē-
lotā okeāna ūdens virsma, zvaigžņota 
debess, zirnekļu tīkls, pasaules karte, 
markas ar Saturnu var tikt uzlūkoti 
kā ļoti garlaicīgi motīvi, kuros nekas 
nenotiek. Taču sāls [šādā motīvu izvē-
lē] slēpjas atšķirību meklēšanā, nian-

šu pamanīšanā, skatītāja uzmanības 
trenēšanā, vērīgumā. Vijas Celmiņas 
darbu pētīšana ir kā meditācijas uz-
devuma veikšana“, izstādes anotācijā 
vēsta kuratore Elita Ansone.

Vēl tikai jāpiebilst, ka izstādes lai-
kā tiek demonstrēta Jura Podnieka stu-
dijas veidotā dokumentālā filma Vija 
Celmiņš. Teritorija (režisors Olafs 
Okonovs). Tā ir patiesi lieliska kino 
lente, kas iepazīstina ar jubilāri viņai 
tuvā vidē – Ņujorkās ielās, viņas darb-
nīcā un lauku mājās, kur tāpat kā ik-

viens cilvēks rušinās pa dārzu, rok un 
mēslo, lai puķes zied un plaukst. Ne-
kas it kā neliecina, ka mūsu priekšā ir 
tik izslavēta māksliniece, kuras darbi 
maksā miljonus. Kā pirms gada ziņoja 
The New York Times, Vijas Celmiņas 
1969. gadā zīmētais okeāns pārdots 
par 2,9 miljoniem dolāru. Interesanti, 
cik maksā darbi, kas tagad glabājas 
Rīgā?

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Vienpadsmit Vijas Celmiņas darbi un filma

Filmas kadrs.
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Tilts starp Cesvaini un Siguldu
Turpinājums no 8. lpp.

Cesvainieši (2. no kreisās — skolotāja Vita Krūmiņa) ar grāmatas „Reiz… un 
tagad“ autoru un redaktori.
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Neatceros savu agro 
bērnību Latvijā, bet at-
ceros diezgan daudz 
par dzīvi latviešu bēgļu 
nometnēs Vācijā un gan-
drīz visu par garo ceļoju-
mu pa jūru uz Austrāli-
ju. Bet tādā vecumā nav 

akūts jautājums par savu vietu pasaulē.
Filozofiskus jautājumus es sāku 

apcerēt kā padsmitnieks Austrālijā. 
Galvenais jautājums bija: „Ja es un 
mana ģimene esam latvieši, tad kāpēc 
mēs nedzīvojam Latvijā?“

Tagad, kad esmu ceturtdaļu gad-
simta nodzīvojis Latvijā, es dažreiz 
pārdomāju, kā man ir izdevies atgriez-
ties dzimtenē pēc tik daudziem līklo-
čiem. Maniem vecākiem bija bail no 
Sarkanās Ķīnas invāzijas Austrālijā. 
1960. gadā viņi nolēma emigrēt uz 
ASV, un tā es gandrīz nonācu Vjetna-
mas karā kā ASV karavīrs. Es redzēju 
karu Afganistānā 1980. gadu vidū, kad 
es meklēju kara gūstekņus no Baltijas, 
kas spiesti dienēt padomju armijā, bija 
nonākuši mudžahedinu gūstā. Bet tad 
jau es biju nonācis Zviedrijā, kur trim-
das latviešiem bija kontakti ar pagrī-
di okupētajā Latvijā tieši pāri Baltijas 
jūrai.

Vai viss varēja būt citādi? Vai epi-
zodes ģimenes vēsturē manī radīja 
dzinuli atkārtot to, kas bija iepriekš 
noticis? Vai man tas bija gēnos? Esmu 
pārliecināts, ka atbildes ir Austrālijā. 
Galu galā es tur uzaugu no septiņu līdz 
septiņpadsmit gadu vecumam. Tie bija 
nevainīgie 1950. gadi, kad Bills Heilijs 
(Bill Haley) un viņa Komētas (Comets) 
izsprāga mūzikas pasaulē ar savu Rock 
Around the Clock, un mēs, sīkie, stāvē-
jām garās rindās pie kinoteātriem, lai 
redzētu Elvis Presliju (Elvis Presley) 
filmā Jail House Rock. Es nekavējo-
ties nopirku zilas zamšādas kurpes. Es 
visu atceros tik skaidri, it kā tas būtu 
noticis vakar. Tas ir mans stāsts...

Bija ļoti karsta, jauka Austrālijas 
vasaras diena septiņi gadi pēc II Pa-
saules kara beigām. Karstais ziemeļ-
vējš bija ceriņu krūma zaļās lapas 
padarījis melnas. Krūms auga mūsu 
mājas dārzā, Melburnas (Melbourne) 
priekšpilsētā Grīnsboro (Greensbo-
rough). Putekļi cēlās aiz govīm, kas 
slinki staigāja aplokos Plenty upes lī-
kumā. Pirms dažām nedēļām tur bija 
sulīga, zaļa pļava, kas labi auga nogul-
snēs, ko upe katru gadu sanesa. Tagad 
tur bija putekļu bļoda, kur vēl šur tur 
turējās brūnas un dzeltenas zāles kuš-
ķi, cerībā sagaidīt drīzu lietu.

Man bija trīspadsmit gadi, un mazā 
māsa Aija bija divus gadus jaunāka, 
kad mēs iedrāzāmies vecās mājas vir-
tuvē, ko bija cēlis Grīnsboro pirmais 
kolonists Viljams Polters (William 
Poulter), un palikām kā sasaluši. Mūsu 

mamma raudāja. 
Vecākais brālis 
Aivars pa lielākai 
daļai bija kopā ar 
saviem draugiem. 
Mēs ar māsu, ne-
raugoties uz kar-
stumu, visu laiku 
skraidījām iekšā, 
ārā. Katra diena 
bija aizraujoša, jo 
bija tik daudz ko 
darīt pie upes un 
kalnā, kur auga 
koki un kazenes. 
Mums bija liels 
prieks par kanu-
laiviņu, ko brālis 
bija uztaisījis no 
skārda, darvas 
un koka. Laiviņa 
tecēja, bet mums 
bija vecs skārda 
trauks, ar ko smelt 
no laivas ārā ūde-
ni, un mēs varē-
jām irties lielus 
gabalus pa tumšo 
ūdeni garām kritu-
šiem kokiem, pāri 
sekliem akme-
ņiem, spēlējot kovbojus un indiāņus.

Man bija īsts loks un dažas bultas, 
ko tēvs bija izgatavojis un es biju ie-
mantojis no brāļa. Es vienmēr biju in-
diāņu pusē, kas pret milzīgu pārspēku 
baltajiem kolonistiem un viņu karavī-
riem, aizstāvēja savu zemi. Tie tīkoja 
viņu zemi un runāja ar šķeltu mēli. Ti-
kai daudz vēlāk es sapratu, kāpēc es 
ieņēmu tādu nostāju.

Mēs nekad nebijām redzējuši 
mammu raudam, un mēs lielās bailēs 
spiedāmies viņai klāt un arī sākām 
raudāt. Kas bija noticis? Caur asarām 
viņa rādīja vēstuli uz virtuves galda 
un šņukstēja, ka viņas māte Vācijā ir 
mirusi.

Mēs bijām atstājuši latviešu bēgļu 
nometni Vācijā pirms trim gadiem. In-
ternacionālā Bēgļu Organizācija (IRO) 
ar bijušo amerikāņu armijas transpor-
ta kuģi General Black no Neapoles 
Itālijā mūs bija atsūtījusi uz Melburnu, 
Austrālijā.

Man ir dzīvas atmiņas no garā 
brauciena ar vilcienu no Falingbosteles 
angļu zonā cauri visai Vācijai un tad 
caur lielo tuneli, kas savienoja Šveici 
un Itāliju. Bija drusku bailīgi, iebrau-
cot un pukšķinot cauri kalnam, bet 
septiņgadīgam puikam nekas nevarēja 
būt aizraujošāks. Kad sākām braucie-
nu, tēvs bija piesējis mūsu segu stūrus 
pie bagāžas tīkliem mūsu nodalījuma 
abās pusēs, un pa nakti iecēla visus 
trīs bērnus izveidotajos guļamtīklos. 
Tur mēs šūpojāmies un ātri iemigām 
ar ritmisko riteņu klaboņu pār sliežu 

savienojumiem. Bija jocīgs notikums, 
kad vilciens izbraucis no tuneļa Itāli-
jas pusē, uz brīdi apstājās. Mēs skatī-
jāmies pa logu, kā itāliešu robežsargs 
paslīdēja uz sniegainās slidenās dzelz-
ceļa sliedes un nokrita zemē uz dibena. 
Cilvēki vilcienā un pārējie robežsargi 
ārā sniegā – visi labsirdīgi smējās par 
samulsušo, kaunīgi smaidošo puisi.

Bet es neesmu drošs, vai es īsti 
varu atcerēties savas mātes vecākus. 
Mēs dzīvojām citā nometnē kā viņi. 
Pirms britu armijas smagās mašīnas 
mūs pārveda uz Falingbosteli, kas bija 
iesākums mūsu ceļojumam uz Austrā-
liju, mēs dzīvojām Omštetē (Omstedt), 
Oldenburgas priekšpilsētā. Mūs ievie-
toja barakās, ko īsi pirms tam bija ap-
dzīvojuši krievu kara gūstekņi. Plānās 
barakas bija apbērtas ar tonnām DDT, 
lai tiktu vaļā no utīm. Sarkanarmija 
uz priekšu vairs nenāca, un mēs bērni 
sākām iet latviešu bērnudārzā, kas no-
metnē bija ierīkots.

Šķērsojot Vāciju dažādos virzie-
nos, izvairoties no amerikāņu/vācu un 
vācu/krievu sadursmēm, mēs bijām 
atšķīrušies no mātes vecākiem. Mēs 
ar kājām bijām aizgājuši no Drēzdenes 
melnajām drupām līdz Oldenburgai, 
bet vecvecāki kara beigās nonāca Fo-
relē (Vorel) netālu no Ziemeļjūras, kas 
arī bija angļu zonā. Vēlāk mēs viņus 
sameklējām caur Sarkano Krustu. Mēs 
pazaudējām kontaktu ar tēva māti, kas 
bija palikusi Latvijā kopā ar savu jau-

Atceroties vecvecākus
Atis Lejiņš par jaunību Austrālijā
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nāko dēlu. Vīrs viņai no vecuma bija 
miris kara laikā. Mēs nevarējām viņai 
rakstīt, jo bija nolaidies dzelzs priekš-
kars.

Es ļoti centos atcerēties, kādi iz-
skatījās manas mātes vecāki. Varbūt, 
ka es viņus atceros, jo mēs viņus vien-
reiz Forelē apciemojām. Tam vajadzē-
ja būt neilgi pirms man palika pieci 
gadi, jo tādā vecumā jau var kaut ko 
atcerēties, īpaši interesantas lietas. Es 
skaidri atceros braucienu ar kamani-
ņām pa kalnu lejā kopā ar brālēnu Jāni 
un savu māsu. Man tas bija liels no-
tikums – mans pirmais brauciens ar 
kamaniņām. Tas nevarēja būt Omšte-
tē, jo tur nebija kalnu, un mans brālēns 
tur nedzīvoja. Viņš dzīvoja ar savu 
māti, manas mātes māsu, kopā ar vec-
vecākiem. Manas tantes vīrs bija kritis 
austrumu frontē. Vēlāk viņa apprecē-
jās ar bijušo latviešu karavīru, invalī-
du, ko viņa bija satikusi Forelē. Viņam 
bija laimējies palikt dzīvam.

Kā pa miglu es atceros telpu ar 
krāsniņu kaut kur labā pusē. Kāds bija 
ugunī ielicis vēl dažus gabalus akme-
ņogļu, jo it kā runāja par aukstumu. 
Viss, ko es redzēju no vecmāmiņas, 
bija neskaidra, bāla seja tālumā. Tam 
vajadzēja būt vectēvam, kas kurināja 
dzelzs krāsniņu. Latvijā es viņam sē-
dēju klēpī dārzā pie viņa lauku mājām, 
kamēr viņš lasīja avīzi. To man māte 
stāstīja. Es pats to neatceros. Man bija 
tikai divi gadi, kad mēs izsprukām 
spraugā, kas bija uz brīdi pavērusies 
starp karojošām armijām, un tikām 
pēdējā vilcienā, kas gāja no Rīgas uz 
Berlīni, dažus mēnešus pirms ieroči 
apklusa.

Interesanti būtu zināt, kāds es būtu 
izaudzis, ja mātes vecāki būtu bijuši 
manas dzīves sastāvdaļa. Mani vecāki 
teica, ka viņi būtu varējuši vecvecā-
kus uzturēt. Viņi nebūtu kļuvuši par 
nastu valdībai. Bet Austrālijas valdība 
bija citādos uzskatos; viņi vairs nebija 
darba spējīgi, tāpēc viņiem neļāva pie 
mums braukt.

Māja, ko mēs īrējām, gandrīz neko 
nemaksāja. Varbūt dažus šiliņus mē-
nesī. Tas bija tāpēc, ka tur nebija elek-
trības. Mājas īpašnieks Pope kungs, 
kas pats dzīvoja otrpus lielai pļavai un 
savu zemi apstrādāja ar arklu un lielu 
zirgu, bija priecīgs, ka mājā kāds dzī-
voja.

Mājai bija divas daļas. Sākotnējā 
daļa bija divas telpas celtas no akme-
ņiem, dubļiem un salmiem, ko bija 
cēlis Poltera kungs kaut kad 19. gad-
simtenī. Biezie brūnie akmeņi turē-
ja telpas vēsas vasarā, bet vajadzēja 
daudz malkas, lai ar primitīvo kamī-
nu turētu telpu siltu ziemā. Viņam par 
godu ielu, kur mēs dzīvojām, sauca 
Poltera gatve, lai gan tā bija bedrains 
grants un smilšu ceļš, kur divām auto-
mašīnām būtu grūtības pabraukt vie-
na otrai garām. Tam nebija nozīmes, 

jo ielai viens gals 
bija ciet; ļoti maz 
mašīnu te vispār 
iebrauca, un vien-
rocis pastnieks 
brauca ar divriteni.

Es nezinu, kad 
mājai no dēļiem 
tika piebūvētas vēl 
divas istabas. Tad 
vēl bija daļēji aiz-
segta veranda un 
virtuve. Izlietnē 
bija auksta ūdens 
krāns. Ūdens bija 
ļoti garšīgs, varbūt 
tāpēc, ka tam nebi-
ja nekādi ķīmiski 
piemaisījumi.

Mūsu ģimene 
visvairāk dzīvoja 
pa virtuvi. Liela 
petrolejas lampa 
ar dakti un stikla 
cilindru zem aba-
žūra stāvēja liela 
galda vidū un visai 
virtuvei deva sil-
tu gaismu. Dzelzs 
plīts stāvēja dažas 
pēdas tālāk pie 
ārsienas. Tur māte 
mums gatavoja 
ēdienu. Es cirtu malku plītij un kamī-
nam. Tas mums neko nemaksāja, jo 
mēs varējām savākt nolauztus zarus 
un dažreiz pat veselus baļķus, ko upe 
gadskārtējo plūdu laikā bija izskaloju-
si.

Lielu daļu no pārtikas mēs paši 
izaudzējām. Kartupeļi pietika līdz 
nākamam pavasarim. Vasarā es stie-
pu mūsu gurķus un tomātus augšā pa 
kalnu uz vietējo dārzeņu veikalu ceļa 
malā. Kalns bija iepretī tam kalnam, 
kur mēs parasti spēlējāmies. Atlīdzī-
bai veikalnieks no savas kabatas man 
iebēra sauju sīknaudas. Mūsu gurķi 
bija labāki, kā tie ko smagā mašīnā 
atveda no sakņu tirgus. Mans tēvs 
Latvijā bija bijis zemkopis, pirms viņš 
kļuva par skolotāju. Mēs, trīs bērni, 
daudz laika pavadījām, ravējot dārzā 
nezāles, kas ļāva dārzājiem augt lie-
liem un sulīgiem. Vecais Pope uzcēla 
sētu ap mūsu māju un dārzu, un drīz 
vien ābeles un ērkšķogu krūmi atko-
pās no govju mīdīšanās. Mums bija 
divas govis, dažreiz trīs; tā, ka mums 
par brīvu bija piens, siers, krējums un 
sviests. Mans darbs bija griezt Alva 
Laval centrifūgas rokturi. Vēlāk es 
brālim palīdzēju slaukt govis. Nekas 
nav gardāks par krūzīti putojoša, silta, 
dabīga piena tieši no spaiņa. Arī olas 
un vistas gaļa bija par brīvu. Es baroju 
kādas četrdesmit vistas, un, kad nāca 
ciemiņi, mans darbs bija kādas pāris 
noķert, nocirst viņām galvas uz bluķa 
zem lielā sēru vītola, noplūkt spalvas 
un iztīrīt iekšas, pirms es tās nodevu 
mammai. Tēvs izvēlējās labākās olas 
un pārdeva tās Eltham vidusskolai, kur 
viņš mācīja matemātiku. Ciemiņi, veci 

draugi no nometnes laikiem, kas tagad 
dzīvoja Melburnā, man uzlika vēl vie-
nu pienākumu. Man bija jākāpj augšā 
pa kalnu uz Grīna (Green) Viesnīcu ar 
lielu tukšu brezenta somu. Tur bufet-
nieks piepildīja manu somu ar brūnām 
alus pudelēm par naudu, ko tēvs man 
bija iedevis. Lejup ceļš bija grūtāks, 
jo man vajadzēja uzmanīties, lai kāda 
pudele nesaplīst.

Veļu mēs mazgājām mazā piebūvē. 
Lielā skārda mucā sildījām ūdeni un 
tad ar spožu spaini lējām vecā baļļā. 
Tur bija karsts kā saunā, vai, kā latvie-
ši teiktu, – pirtī.

Mana mātes māte nomira samē-
rā jauna, 73 gadu vecumā. Viņa būtu 
varējusi tikai pāris gadus pie mums 
nodzīvot kolonistu mājā, bet viņa būtu 
bijusi daļa no mūsu ģimenes, piedalī-
ties pārrunās ap virtuves galdu, palī-
dzēt mātei gatavot ēdienu un varbūt 
mūs pieskatīt, lai mana māte varētu 
dabūt algotu darbu. Māte sāka strādāt 
tikai pēc tam, kad mēs bijām pabeigu-
ši pamatskolu, mazā sarkanā skoliņā 
Grīnsboro, un es biju sācis ceļu ar vil-
cienu uz Heidelbergas nepilno tehnis-
ko skolu 1955. gadā. Tas bija četri gadi 
pirms nomira mans vectēvs, un viņš 
tad būtu varējis pie mums nodzīvot 
gandrīz desmit gadus.

Tas nozīmē, ka viņam būtu biju-
si veidojoša ietekme uz mani, kad es 
augu. Es pavadīju tikai dažas vasaras, 
strādājot tēvoča augļu dārzā Parengā 
pie Murray upes. Tas mani noteikti 
iespaidoja. Viņš bija bijis karavīrs un 
dziedāja latviešu mīlestības dziesmas 

Atceroties vecvecākus
Turpinājums no 10. lpp.
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Beidzot notikumi 
olimpiādē ir beigušies, 
un man vairs nav jāseko 
Latvijas sportistu panā-
kumiem un jākreņķējas, 
ka tie nav tik labi, ka 
man būtu paticis. Tomēr 
jāatzīst arī tas, ka tie 

nekādā gadījumā nav jāsauc par slik-
tiem, jo mums to sportistu noteikti nav 
tik daudz, lai konkurētu ar tik lieliem 
skaitļiem, kādi ir tādām valstīm kā 
ASV, Kanādai, Vācijai un tik daudz ci-
tām. Mēs tik un tā ar savu sportistu pa-
nākumiem varam būt lepni. Vēl vairāk 
mēs varam lepoties ar to, ka grandiozā 
snoborda trase ir latviešu būvēta, un 
to sportisti ir atzinuši par vairāk nekā 
zelta vērtu.

Kā pirmā pēc šīs manas izvēles 
aizņemtības pie manis atnāk Selga 
Beņķe. Mazliet viņu jau pazīstu, jo 
viņa ir meita Regīnai Rubenei, kuru 
jau intervēju grāmatai Labie ļaudis. 
Regīna, tāpat kā daudzi citi bijušie 
trimdinieki, ziedo līdzekļus Latvijas 
centīgiem un mazturīgiem studen-
tiem caur Vītolu Fondu. Tādā sakarī-
bā esmu Selgu jau iepriekš satikusi, jo 
viņa savu māmiņu, kas ir ratiņkrēslā, 
ir atvedusi uz tās grāmatas atklāšanu. 
Tagad Selga pati atnāk pie manis un 
atnes man ciemakukuli – paciņu ar ļoti 
garšīgiem mandeļu un šokolādes ce-
pumiem. Viņa ir nojautusi, ka es savā 
ģimene jau no mazotnes tiku uzskatī-
ta par saldo dāvīti. Nolieku saldumus 
virtuvē un ķeramies pie darba.

Selga stāsta: „Mana mamma, 
Regīna Rubene, ir no Cēsīm un tikai 
studiju gados pārcēlās uz Rīgu. Tēvs 
gan ir dzimis Sibīrijā, bet uzauga 
Rīgā. Kara laikā abas ģimenes devās 
bēgļu gaitās un nonāca Vācijā, kur ie-
pazinās studiju laikā Ķīlē. Studijas pa-
beiguši, abi aizbrauca uz Austrāliju un 
tur salaulājās. Es piedzimu 1952. gadā 
Melburnā, un brālis Juris – trīs gadus 
vēlāk. Tā arī visu bērnību un jaunību 
pavadīju Melburnas latviešu sabiedrī-
bā. Kā daudzi citi latviešu bērni izgāju 
visas latviešu skolas, izgāju obligātās 
Austrālijas skolas un izstudēju farmā-
ciju. Tāpat biju guntiņās, gaidās, dejo-
ju tautas dejas; citiem vārdiem sakot, 
biju īsts latviešu patriotu bērns, ka tā 
tiek arī audzināts.

Pāris gadus pēc studiju beigšanas 
izdomāju, ka kādu laiku vajadzētu pa-
dzīvot Eiropā un aizbraucu uz Angliju, 
ko Austrālijas latviešu jaunieši darīja 
diezgan bieži. Tur arī iepazinos ar Juri 
Beņķi, kurš vēlāk kļuva par manu 
vīru. Viņš atbrauca man līdzi uz Aus-
trāliju, kur mēs 1978. gadā apprecējā-
mies un tur arī pavadījām nākamos 17 
gadus. Pirmā meita mums piedzima 
1985. un otra – 1988. gadā. 1991. gadā 
Latvija kļuva brīva. Tas lika mums tā 

nopietni pārdomāt, 
vai mēs negribētu 
braukt uz Latviju 
dzīvot. Tā mēs arī 
izdomājām, ka to 
vajadzētu darīt un 
1995. gadā to arī 
izdarījām. Mēs ar 
abām meitām un 
abām vecmāmi-
ņām pārcēlāmies 
uz Rīgu, un ne-
esam to nožēloju-
ši. Jura mamma 
starplaikā bija pār-
cēlusies no Angli-
jas pie mums, un 
bija daļa no mūsu 
ģimenes. Mans tē-
tis mūsu lēmumu noteikti neuzskatīja 
par pareizu, palika Austrālijā un visu 
laiku gaidīja, kad mēs atgriezīsimies 
Austrālijā. Pa vasarām tētis te atbrau-
ca un pavadīja vairākus mēnešus, bet 
pārcelties viņš nebija ar mieru. Tā viņš 
Austrālijā arī palika. Manam vīram 
tēvs jau bija miris.

Mēs uz Latviju atbraucām vasa-
rā, un es varu teikt, ka mums veicās. 
Pirmos pāris mēnešus mēs dzīvojām 
Cēsīs, kur mamma bija atguvusi savu 
māju, un pa to laiku mēs atradām, kur 
dzīvot Rīgā. Sarunājām, kur meitenēm 
iet skolās, un vīrs atrada darbu. Es to 
atradu vēlāk, kad bijām iekārtojuši 
savu dzīvokli un nokārtojuši galvenās 
formalitātes. Es jau Austrālijā zināju, 
ka farmācijā Latvijā nestrādāšu, jo te 
tā ir daudz savādāka nekā Austrālijā, 
un zāles te nelieto tādas pašas kā tur. 
Tāpēc izvēlējos kaut ko, kur vajadzīga 
angļu valoda. Es jau Melburnā atkal 
gāju universitātē un studēju ar izglītī-
bu saistītus kursus un papildus kursus 
par valodas mācīšanu. Tādēļ es šeit 
esmu strādājusi gan ar valodas mācī-
šanu, gan ar eksāmenu pieņemšanu. 
Tā ir angļu valoda, kas bija vajadzīga 
tad, kad mēs atbraucām, ir vajadzīga 
tagad un būs vajadzīga vienmēr.

Meitenes apmeklēja dažādas sko-
las, kas varbūt bija manis dēļ, jo es 
mēģināju tās salīdzināt ar Austrālijas 
izglītību, kas man bija pazīstamāka. 
Tas īstenībā bija nepareizi, jo izglītī-
bu dažādās valstīs nevar salīdzināt, 
bet meitenes abas manā uztverē iegu-
va ļoti labu izglītību. Liāna nobeidza 
I Valsts ģimnāziju un Lelde nobeidza 
Franču Liceju. Abas meitas tagad ir 
izskolotas un patstāvīgas. Liānai ir 
maģistra grāds sociālantropoloģijā, 
bet Lelde izstudējusi franču valodu un 
žurnālistiku. Viena no viņām studēja 
Anglijā, otra – Skotijā, un arī tur viņas 
dabūja labu izglītību, kur viņu Latvijā 
iegūtā izglītība arī tika atzinīgi novēr-
tēta. Liāna Latvijā maģistra grādu da-
būja sociālantropoloģijā. Tagad viņas 

abas dzīvo Latvijā, un Liāna man jau 
ir pagādājusi vienu mazmeitiņu, kurai 
ir divi ar pusgadiņi. Es ļoti izbaudu 
laiku, ko pavadu ar savu mazmeitiņu.

Mēs Rīgā nopirkām dzīvokli te-
pat centrā Hanzas ielā, kur viss ir ļoti 
pieejami. Rīga ir pilsēta, kur ir viegli 
dzīvot, jo publiskais transports ir tik 
labs, kā reti kādā pilsētā, visādi vei-
kali ir akmens sviediena attālumā, un 
viss cits arī ir viegli pieejams. Es mācu 
angļu valodu un pieņemu eksāmenus. 
Es mācu tiem jauniem cilvēkiem, kas 
brauc studēt ārpus Latvijas. Viņiem 
ir nepieciešams zināms angļu valodas 
līmenis jau pašā pieteikšanās proce-
sā. Viņiem ir jānoliek kā mutiskais, tā 
rakstiskais eksāmens.“

Kad es Selgai prasu, kā viņi pavada 
savu brīvo laiku, viņa sirsnīgi iesme-
jas un saka, ka viņa nemaz nezina, kas 
tas tāds ir – brīvais laiks. Viņai tāda 
nav, jo viņas dienas ir ļoti aizņemtas.

„Mūsu dzimtā te ir četras paau-
dzes, un visas aizņem laiku. Mana 
mamma ir ratiņkrēslā un to gribas šad 
un tad apciemot; tagad mazmeitiņa 
arī prasa savu laika brīdi, un mums 
ļoti patīk ceļot. Diezgan bieži gribas 
arī aizbraukt atpakaļ uz Austrāliju un 
apciemot vecos jaunības draugus. Ei-
ropā esam apceļojuši jau gandrīz vai 
visas valstis. Daudz laika pavadām 
arī Latvijā pie dabas. Mums ir vasaras 
māja, mums patīk mežā ogot un sēņot. 
Mums arī patīk tas, cik pieejama pie 
mums ir kultūra un māksla. Diezgan 
bieži apmeklējam kādu teātri, operu 
vai baletu, nereti arī koncertus, jo pie-
dāvājums te ir bezgala liels. Bez tam 
vasarā te daudz kas notiek brīvā dabā, 
kas man patīk vēl vairāk. Austrālijā 
tādas lietas maksāja diezgan dārgi, un 
bieži to atļauties mēs nevarējām. Tā-
pēc tagad cenšamies izmantot katru 
iespēju. Man vispār liekas, ka Latvijā 
cilvēki daudz vairāk apmeklē kulturā-
lus sarīkojumus nekā Austrālijā.“ (Te 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (30)
Trimdas bērnu bērns – Selga Beņķe
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un pa starpām sērīgas karavīru dzies-
mas, kamēr mēs, – viņš pats, es, divi 
mani brālēni, Jānis un viņa pusbrālis 
Vidvuds, – neskatoties uz šausmīgo 
karstumu, lasījām aprikozes. Kad es 
sūdzējos par garo darba laiku karstu-
mā, viņš smējās un teica, lai es palasu 
Dvēseļu puteni, ja es gribu iepazīties 
ar īstām dzīves grūtībām.

Tas bija stāsts par latviešu puisi 
padsmitos gados, kas cīnījās I Pasau-
les karā un pēc tam vēl Latvijas Brī-
vības cīņās. Es grāmatu izlasīju, kad 
es atgriezos mājās Grīnsboro. Man 
pagāja stunda, izlasīt pirmo lappusi, 
jo toreiz es ar grūtībām lasīju latviešu 
valodā. Es nevarēju grāmatu nolikt, jo 
es atpazinu sevi grāmatas varonī. Tā-
pat kā es, viņš nesen bija iemīlējies, un 
tāpat kā viņš, es labprāt būtu varonīgi 
cīnījies par Latvijas brīvību.

Dzīvē pienāk laiks, kad kļūst in-
teresanti atskatīties pagātnē, gandrīz 
tik pat aizraujoši kā jaunībā bija gaidīt 
katru jaunu dienu un brīnumus, ko tā 
nesīs.

Dzejnieks Imants Ziedonis ir tei-
cis, ka cilvēks atskatās nonācis kalna 
pakājē pēc tam, kad ir ticis kalnam 
pāri. Tas ir, lai pats sevi labāk saprastu 
un pārdomātu, vai būtu varējis kaut ko 
darīt, lai kalnā kāpiens būtu bijis sa-
vādāks.

Vai vectēvs mani būtu varējis ie-
virzīt citādā kāpienā? Viņš bija dzimis 
1874. gadā, izdzīvojis cauri viena gad-
simteņa otrai pusei un pusei no nāka-
mā gadsimteņa. Viņš bija pieredzējis 
revolūciju, pasaules karu, bijis gūstā, 
sašauts, un viņam vēl bija šrapnelis 
kājā. Bet viņš izglāba savu ģimeni, at-
veda to no Krievijas atpakaļ uz jauno 
Latvijas valsti. Vai tas bija liktenis, 

laime, vai kaut kas 
viņa raksturā? Mēs 
bērni augām Aus-
trālijā it kā paši 
savā pasaulē, vien-
mēr ar jauniem 
piedzīvojumiem. 
Mūsu garīgais ap-
vārsnis nebija īpaši 
plašs. Bija krikets 
vai futbols mazajā 
skoliņā otrpus kal-
nam. Ja mana ko-
manda zaudēja, tā 
bija katastrofa.

Mēs, bērni, 
tomēr nedaudz at-
šķīrāmies no pārējiem. Mēs trīs bijām 
vienīgie tā sauktie jaunie austrālieši 
mazajā, sarkanajā skoliņā. Sākumā, 
kad es ēdu savas maizītes, citi bērni 
stāvēja puslokā man apkārt un platām 
acīm brīnījās. Es ēdu melnu rudzu 
maizi ar garozu. Viņi ēda mīkstu, bal-
tu maizi, kā vati. Es biju pārsteigts, 
kad viņi meta projām garozu, jo tā bija 
mazliet cietāka.

Mēs ar māsu bijām vienīgie bērni, 
kas uzstājās, kad bija sanākuši pie-
augušie. Māte mums bija iemācījusi 
vienkāršas latviešu tautas dejas, un 
mums bija liela piekrišana pie citām 
mammām. Tēvi gandrīz nekad nebi-
ja, jo sarīkojumi notika pa dienu. Bija 
tikai vēl viens, kas uzstājās. Mans 
draugs Deivids, tērpies skotu svārkos, 
spēlēja dūdas. Viņam uzvārds bija Vic-
kers, un tēvam piederēja aptieka. Man 
viņa uzvārds nelikās īsti pēc skotiem, 
jo priekšā nebija Mac. Viņa vecāki 
mūs izglāba no dzīves Mentonā, kur 
mēs pirmo gadu Austrālijā; visi pieci 
dzīvojām vienā istabā. Vickera kungs 
mūs paņēma savā vecajā brūnajā Mo-
del T Fordā un aizveda uz veco māju 
pie Plenty upes. Brauciens izlikās bez-

galīgs, bija ļoti karsts, un man palika 
nelabi. Es nekad agrāk nebiju braucis 
automašīnā.

Mēs bijām viena no retajām ģime-
nēm, kas mājās nerunāja angļu, bet gan 
citā valodā. Mani vecāki nevainojami 
runāja angļu valodā. Māte bija Latvijā 
angļu valodas skolotāja, un tēvs kādu 
laiku bija strādājis Latvijas vēstniecī-
bā Londonā. Bet runāt latviski mums 
bija tikpat dabīgi kā elpot tīru gaisu. 
Klausoties mūsu vecāku sarunās viņu 
dzimtajā valodā, mēs bērni pamazām 
dabūjām zināt mūsu pagātni.

Saprotams, ka mūsu ģimenes sa-
runas bija savādākas nekā tās, kas no-
risinājās caurmēra austrāliešu mājās. 
Pamazām zināšanu druskas par dzīvi, 
pirms mēs nonācām Austrālijā, aizķē-
rās mūsu smadzenēs. Cik Latvijā bija 
saldas un sulīgas zemenes, un, ja gaiši 
zaļos vasaras ābolus paturēja pret sau-
li, tiem gaisma spīdēja cauri. Tie sau-
cās Dzidrie.

Viņi mums stāstīja par mūsu sen-
čiem, kas simts gadu garumā ar zo-
benu un vairogu cīnījās ar Teitoņu 

man Selgai jāpiekrīt, ka arī Amerikā 
to vienkāršais darba cilvēks darīja reti 
vai nedarīja nemaz. Nezināju nevienu 
darbabiedru, kas kādreiz būtu aizbrau-
cis uz kādu pilsētu, kur ir opera, vai 
aizgājis turpat Klīvlandē uz simfonis-
ko koncertu, lai gan orķestris tur skai-
tījās viens no labākajiem. Latviešus 
gan tur satikām diezgan bieži.)

„Latviešos tā vajadzība ir iekšā, 
un tāpēc es esmu bezgala priecīga, ka 
tagad atkal varam dzīvot te. Austrālijā 
mēs bijām pieraduši gan pie pašu te-
ātriem, koriem un dažādiem ansamb-
ļiem, gan arī pie daudz un dažādiem 
viesmāksliniekiem, kas pie mums 
brauca ne tikai no citām Austrālijas 
pilsētām, bet arī no citām valstīm un 
kontinentiem. Austrālijā savā laikā 
bija pat divas teātra grupas, uz laiku 
mums bija arī operešu trupa. Bija pa-
šiem arī savi gleznotāji, kuri taisīja 
savas izstādes. Bija interesanti uzaugt 

tādā sabiedrībā, mēs pie tā esam pie-
raduši, un tagad mums tas viss te ir pa 
pilnam. Nav mēnešiem jāgaida, kad 
atkal notiks kaut kas interesants, un 
te jau nav iespējams uz visu aiziet, ko 
gribētos redzēt.

Mēs visi nekādā ziņā nenožēlojam 
to, ka te pārcēlāmies un meitenes pie-
auga Latvijā, jo te dzīve ir interesanta 
un daudzpusīga. Viens, kas mūs abus 
ar Juri iepriecināja, ka meitenes novēr-
tēja to, ka mēs viņas esam atveduši šeit 
uz Latviju, uz Eiropu, un esam viņām 
devuši iespēju to iepazīt. Šobrīd vi-
ņas ir te uz vietas, un ne viena ne otra 
nedomā par dzīvi kaut kur citur. Mēs 
pārcelšanos izvēlējāmies tādā laikā, 
kad meitenes vēl varēja iedzīvoties, ko 
viņas veiksmīgi arī ir izdarījušas. Ar 
valodu arī viņām nebija nekādu prob-
lēmu, jo ģimenē mēs vienmēr esam ru-
nājuši latviski. Mans brālis gan nekad 
nav domājis par pārcelšanos uz Latvi-
ju. Viņš brauc pie mums ciemos un vi-
ņam Latvijā patīk, bet pārcelšanās gan 
viņam prātā nav.“

Kad es Selgai jautāju, vai tāda 
iespēja ir, ka viņi kādreiz atgrieztos 
Austrālijā, viņa atbild, ka tagad neredz 
iemeslu, kādēļ lai viņi to darītu. Nu jau 
23 gadi šeit nodzīvoti, visiem te patīk. 
Viņi te ir jau iesakņojusies, un nevar 
iedomāties, ka kaut kāda iemesla dēļ 
Latvija būtu jāatstāj. Jauniem cilvē-
kiem te ir ļoti daudz iespēju labai kar-
jerai, jo labu speciālistu Latvijā trūkst 
jau diezgan daudz un ne tikai vienā 
nozarē vien.

Līdz ar to mūsu saruna ir galā, un 
mēs vēl brīdi papļāpājam par vietējo 
politiku un problēmām, jo tādu mums 
tomēr netrūkst, un tad Selga atkal do-
das savās gaitās, un es sēžos pie da-
tora, lai manā grāmatā būtu vēl viens 
stāsts par ģimeni, kas dzīvi Latvijā 
atzīst par labāku kāda tā viņiem bija 
tālajā Austrālijā, un es klusībā saku 
paldies Dieviņam, ka Viņš sešiem 
latviešiem ir parādījis ceļu atpakaļ uz 
senču zemi.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 12. lpp.

Atceroties vecvecākus
Turpinājums no 11. lpp.
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Lejiņu māja Grīnsboro.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2018. gada 6. martā

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. marts
Silvija, Laimrota, Liliāna
1888. rakstnieks Kārlis Ieviņš (Pauku-
lis).
1918. aktrise Elvīra Leimane.
1933. Latvijas policijas ģenerālis Alo-
izs Blonskis.
1973. rakstnieks, žurnālists Pauls 
Bankovskis.
1983. Latvijas futbolists, Latvjas kau-
sa ieguvējs Valērijs Redjko.

11. marts 
Konstantīns, Agita
Lietuvā – Neatkarības atjaunošanas 
diena 
1858. aktrise, tulkotāja Olga Ezerlau-
ka.
1943. ALT aktrise Māra Kaziņa.
1953. literatūras zinātniece, tulkotāja 
Astra Skrābāne.

12. marts
Aija, Aiva, Aivis
1753. vācbaltiešu ārsts Justs Kristiāns 
fon Loders (Justus Christian Loder).
1843. rūpnieks, namīpašnieks, teātra 
darbinieks, aktieris Kristaps Bergs.
1858. žurnālists, bibliogrāfs Ārons 
Matīss.
1913. par Austrālijas nākamo galvaspil-
sētu tika izvēlēta Kanbera (Melburna 
palika par pagaidu galvaspilsētu līdz 
1927. g, kamēr jaunā pilsēta tika uzcelta).
1948. literatūras vēsturnieks Viesturs 
Vecgrāvis.

13. marts
Ernests, Balvis
1929. dibināta LU studentu biedrība 
Latgola.

14. marts
Matilde, Ulrika

1909. žurnālists, sporta vēsturnieks 
Arnolds Šmits.
1983. basketbolists Kristaps Janičenoks.

15. marts
Amilda, Amalda, Imalda
Vispasaules patērētāju tiesību diena
1918. Jelgavā tika deklarēta Kurzemes 
hercogistes atjaunošana.
1923. Tautu Savienība atzina Polijas 
tiesības uz okupēto Viļņas apgabalu.
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Aivars Meisters.
1961. ALT aktieris Andris Klauss.

16. marts
Guntis, Guntars, Guntris
Latviešu leģionāru piemiņas diena
1943. basketbolists, ārsts, politiķis 
Kārlis Strēlis.
1953. sabiedriska darbiniece Inguna 
Ēbele.  ■

ordeni, kas izkāpa mūsu krastā, un 
par briesmīgo badu krievu revolūcijas 
laikā. Mēs nevarējām saprast, kā tas ir, 
kad cilvēkiem nav ko ēst.

Mani visvairāk iespaidoja stāsts 
par vectēvu, kas paspējis izlēkt pa 
logu, kad krievu kazaki ielauzuši dur-
vis 1905. gada revolūcijas laikā, lai 
viņu arestētu. Mana mamma bija tikai 
gadu veca, un vecmāmiņa viņu cie-
ši turēja. Vecmāmiņas bailes bija tik 
stipras, ka tās pārgāja uz mazo meiti-
ņu, un palika neizdzēšamas viņas at-
miņā visu atlikušo mūžu.

Vectēvs vietējās draudzes baznī-
cā spēlēja ērģeles un revolūcijas laikā 
viņš spēlēja latviešu revolucionāru 
dziesmas, ko draudze sparīgi dziedāja 
līdz. Bet, kad ieradās cara kazaki, tas 
viņam nozīmēja nāves spriedumu.

Informācija pie mums, bērniem, 
nonāca pamazām, pa daļām, dažreiz 
aizmirsta, vēlāk atminēta. Laika gai-
tā tā nemanot iespaidoja mūsu jaunos 
prātus. Mamma mums stāstīja par sava 
tēva dzīvi, bet kā tas būtu bijis, ja viņš 
pats mums par to būtu stāstījis? Mums 
varbūt būtu bijušas garas sarunas.

Es atceros vienu reizi, kad mums 
bija ciemiņi no pilsētas. Es ieskrēju 
istabā un sastingu, jo visi klātesošie 
manī skatījās pilnīgā klusumā. Es in-
stinktīvi jutu, ka kaut kas nopietns bija 
noticis. Bija ilgs klusums, un tad man 
pateica, ka piecdesmit latviešu karavīri 
Franču Ārzemnieku leģionā bija kritu-
ši pie Dien Bien Phu, kad pilsēta krita 
Ho Chi Min varā. Tas bija 1954. gadā, 
man bija vienpadsmit gadi, un es to 
ainu šodien redzu tik pat skaidri kā to-
reiz. Es jutu neizteiktos vārdus smagi 
karājamies gaisā: Kad latviešu karavī-
ri beigs mirt, cīnoties svešās armijās?

Tai telpā nebija neviens, kas nebūtu 
cīnījies II Pasaules karā. Mans tēvs bija 
izņēmums. Viņš bija dienējis trīs da-
žādās krievu armijās pirms 1917. gada 
revolūcijas, pirms viņš bija atradis ceļu 
pie viena latviešu bataljona Sibīrijā un 
caur Japānu atgriezies Latvijā. Mans 
vectēvs nebija šajās viesībās. Viņš bija 
vienīgais, kas bija cīnījies cara armi-
jā I Pasaules kara sākumā, kad viņš 
bija iesoļojis Austrumprūsijā, dziedot 
latviešu karavīru dziesmas. Viņš man 
būtu varējis pastāstīt, ka viņa divīzi-
jā vairums karavīru bija latvieši, ne 
krievi. To es tikai vēlāk uzzināju, lasot 
vēstures grāmatas. Sešus gadus vēlāk, 
ar klibu kāju un kopā ar savu vecāko 
dēlu, kas tikko bija sasniedzis astoņ-
padsmit gadus, viņš pieteicās Latvijas 
neatkarības cīņām. Viņi nedabūja ne 
reizes izšaut, jo neatkarības cīņas bija 
beigušās pirms viņi nonāca frontē.

Roberta Redforda filma The Hor-
se Whisperer mani ļoti iespaidoja. 
Vai mans vectēvs arī prata sarunāties 
ar zirgiem? Kopš agras jaunības viņš 
sava tēva lauku mājās jāja ar zirgiem 
bez sedliem un bez iemauktiem, tāpat 
kā vēlāk augot viņa bērni – mana māte, 
mātes māsa, tēvoči. Latvijā vasaras 
dažkārt bija ļoti karstas. Viņš būtu va-
rējis sēdēt zem sēru vītola mūsu dārzā, 
lasīt latviešu avīzi, ko izdeva latviešu 
kopiena Melburnā un iedot man kādu 
padomu, kamēr es kā Tarzāns šūpojos 
koka zaros. Tad man nebūt tā iznācis... 
Sirms zirgs pa vasaru bija ielaists ap-
lokā. Zirgs mani vilka kā magnēts. 
Indiāņi jāja ar zirgiem, man arī izmi-
sīgi gribējās jāt. Es izdomāju plānu. 
Uzrāpos uz sētas un pacietīgi gaidīju 
līdz zirgs nāks garām, nesteidzīgi gre-
modams zāles kušķi. Es viņam uzlē-
cu mugurā! Es pamodos un pārsteigts 
skatījos kā zilās debesis griežas ap 
mani. Kad tā īsti atjēdzos, es upes otrā 

pusē redzēju zirgu, kas uz mani skatī-
jās ar baltu aci. Es paliku dzīvs, nebija 
lauzta ne spranda, ne cits kāds kauls.

Liktenim izspruku par mata tie-
su. Bija vēl citas reizes manā garajā 
atpakaļceļā uz atjaunoto Latviju. Ja 
mani vecāki dienu agrāk būtu nonāku-
ši Drēzdenē, mēs visi būtu beigti. Vai 
mana audzināšana Austrālijā bija lik-
teņa lemta? Vai grāmatas, ko es lasīju, 
un mans neiepazītais vectēvs man deva 
priekšzīmi un parādīja ceļu atpakaļ uz 
Latviju? Varbūt man tas vienkārši bija 
gēnos. Kādam ģimenē jābūt ideālistam.

Mātes māsīca, Anna Irbe, abām 
vārdā Anna, kļuva par misionāri In-
dijā 1930. gados. Neviens cits neat-
saucās viņas tēva, bīskapa Irbes aici-
nājumam. Pēc kara viņa tur palika, jo 
nevarēja atgriezties Padomju savie-
nības okupētā Latvijā. Vēl joprojām 
cilvēki viņu atceras, un liek puķes uz 
viņas kapa, pateicībā par viņas darbu 
ar Indijas ciltīm.

Es sēdēju uz gandrīz horizontāla 
vītola zara mūs Grīnsboro dārzā, ska-
tījos sarkanu saulrietu un apņēmos da-
rīt savu daļu, lai atbrīvotu savu zemi.

Jāsaka, ka vēl joprojām jūtos drus-
ku savādi, dzīvojot savā zemē. Esmu 
vectēvs. Varu mazbērniem stāstīt sa-
vus stāstus. Mēs esam visi kopā. Es 
domāju nākamvasar uztaisīt loku sa-
vam vecākajam mazdēlam, kam palika 
septiņi gadi, tāpat kā es uztaisīju sa-
vam dēlam, kad viņš bija tai vecumā. 

Atis Lejiņš

No angļu valodas tulkojusi 
Anita Liepiņa

Pirmpublicējums latviešu valodā žur-
nālā „Jaunā Gaita“ Nr. 291.
Šis stāsts ir publicēts angļu valodā 
Greensborough Historical Society in-
terneta lapā 2016. gada beigās.

Atceroties vecvecākus
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  8.  martā, plkst. 11.00 
LAIMAS Scrabble ALB namā.
Svētdien, 11. martā, plkst. 14.00 Kal-
paka / Leģionāri / Kurzemes Cietok-
šņa atcere DV namā.
Ceturtdien,  15.  martā, plkst. 10.30 
LAIMAS kino rīts ALB namā.
Svētdien,  18. martā, plkst. 9.30 No-
vuss Tālavā.
Trešdien,  21. martā, plkst. 11.00 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 

pusdienām The Gully, Tee Tree Gul-
ly. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19. martam.
Trešdien,  21.  martā, plkst. 19.00 
DLOA sēde Tālavā.
Ceturtdien,  22.  martā, plkst. 11.00 
LAIMAS Scrabble ALB namā. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā.
Sestdien, 24. martā, plkst. 11.00 Ade-
laides Latviešu skolas Lieldienas Tā-
lavas dārzā. Latviskā olu krāsošana, 
šūpošanās, ripas sišana, ripināšana un 
citas Lieldienu nodarbes.

Sestdien, 24. martā, plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kurss ALB namā. 
Ulla Gicašvili demonstrēs gaļas irbīšu 
recepti. Dalības maksa $5. Visi laipni 
aicināti.
Svētdien,  25. martā, plkst. 9.30 No-
vuss Tālavā.
Svētdien, 25. martā, plkst. 14.00 Lat-
vijas koklētājas Laimas Jansones kon-
certs Latviešu ev. lut. baznīcā.
 

 
Turpinājums 16. lpp.

Un klāt ir 1940. gads. 
Latvijā iesoļo krievu ka-
raspēks, un tas ir mūs 
brīvvalsts neatkarības 
beigu sākums. Kad krie-
vu armijas daļas iero-
das Carnikavas poligo-

nā, gaisu pilda savāds aromāts. Rīgā 
krievu tankus sagaida bļaustīgs ļaužu 
pūlis. Resnas žīdietes bļauj pēc darba 
un maizes. Krievu kreiseris Marats ir 
atvedis sev līdzi proletāriska izskata 
provokatieru baru. Ļaužu pūlis dze-
nas pakaļ mūsu policistiem. Ministru 
nomaiņa. Lats tiek pielīdzināts krievu 
rublim. Iebraucēji, galvenokārt virs-
nieku sievas, pērk mantas kā trakas 
un sūta uz Krieviju. Atbraukušas pa-
radīzē. Drīz veikalos sāk trūkt preču. 
Virsnieku sievas ir īstas ģerevņas čā-
čas. Apkārt ceļo anekdote: kas iznāk, 
ja krusto govi ar sudrablapsu? Atbil-
de: krievu virsnieka sieva. Kad dažas 
virsnieku sievas, domādamas, ka lepni 
saģērbušās, ierodas naktskreklos ope-
rā; zviedz visa Latvija.

Armijnieki nepazīst ūdens tuale-
tes, kāpj uz poda ar kājām. Tualetes 
aizdambējas. Liepājas ostas rajonā, 
kur apmeties karaspēks, viss laukums 
ir viena vienīga mazmājiņa. Krievietes 
tualetes lieto kartupeļu mazgāšanai un 
sūdzas, kad ūdens tos skalo projām... 
Protams, šie būs bijuši atsevišķi gadī-
jumi, bet, ja ienācēji nepārtraukti kla-
dzina, ka atnesuši latviešiem kultūru, 
tad mums neko nevar pārmest.

Brīvajās vēlēšanās, neskatoties uz 
solījumiem, drīkst kandidēt tikai ko-
munistu izraudzītie kandidāti. Valsts 
prezidentam gan apsola, ka ļaus iz-
braukt uz ārzemēm, bet ceļā viņu ap-
cietina.

Kādu dienu māte man saka; vēl šo-
dien atceros, kur istabā stāvēja viņa un 
kur stāvēju es. No tā brīža ir pagājuši 
daudz gadu, bet šī aina nav izgaisusi 
no atmiņas. Presē parādās pirmais jau-

nās iekārtas slavinātājs – dzejolis Uz 
Maskavu vilcieni skrien.

Drīz skrien arī, pilni ar izsūtītājiem. 
Autore ir Rūta Skujiņa, manas mātes 
skolas biedre. Viņas vīrs ir jaunās pa-
domju valdības izglītības komisārs Jū-
lijs Lācis. Drīz Maskavas vilcienā sēž 
arī viņš. Apcietināts un vēlāk nošauts.

Krievu laikā bija divas policijas 
palīgorganizācijas, kas identifikācijas 
nolūkos nēsāja uz rokas lenti ar bur-
tiem TM vai PD. TM nozīmēja Tautas 
milicija, tautā neoficiāli saukti pat tau-
tumeitām. PD nozīmēja Palīgdienestu, 
kura iesauka bija mazāk glaimojoša – 
Pūt d---ā.

Sākas skola. Krišs Deķis nav at-
griezies no karadienesta, par skolas 
pārzini ir iecelta mana māte. Sākuma 
sarīkojumā viņa īsi piemin notikušās 
pārmaiņas, ne tās peļot, ne slavinot. 
Rīta lūgšana vairs nav. Angļu valoda 
ir nomainījusi krievu mēle. Ulmaņa 
un Baloža bistes ir pazudušas. To vie-
tā ir nākusi jauna politiskās iekārtas 
pielūgšanas vieta – sarkanais stūrītis. 
Skolas sienas avīze Jaunais Laiks ir 
formā sociāls, bet saturā nacionāls iz-
devums. Par to gādā skolotāja Biruta 
Siliņa ar nākamo dzīvesbiedri Ēriku 
Mūrnieku no Ģipteriem.

Par pionieru vadītāju tiek iecelts 
S. Seleckis, cilvēks bez izglītības un 
organizatoriskām dāvanām. Paziņoju 
mātei, ka es pionieros nestāšos. Māte 
saka, ka tādā gadījumā viņa pazaudēs 
darbu. Nu labi, stāšos, bet ar protestu. 
Pionieru pulciņu gan vārda pēc nodi-
bina, bet tam nav ne vadītāja, ne darbi-
nieku. Par nesekmību S. Selecki atceļ 
no amata. Visu 1940. gada ziemu pio-
nieru frontē nekas nenotiek.

Sākas mana straujā augšupeja pa 
karjeras kāpnēm. Mani, bezpartejisko 
pionieri bez kaklauta, ieceļ par oktob-
rēnu vadītāju, klases vecāko un klases 
sienas avīzes redaktoru. Lielu interesi 
rada manis rakstītie skolnieku rakstu-

rojumi.
Strādāju ar oktobrēniem, kā nu 

mācēju, bet man negāja labāk kā Selec-
kim. Arī pēc gada mani padotie neva-
rēja nosaukt nevienu no komunisma tē-
viem, kuru portreti karājās pie sienas. 
Visiem bārdas, visi izskatījās vienādi.

Tad par pionieru vadītāju nozīmēja 
pamatskolu un pionieru kursus beigu-
šo E. Dikneri, bet pēc divām dienām 
sākās eksāmeni, un māte neļauj rīkot 
sanāksmes. Tad sākas skolas brīvlaiks, 
un no pionieru būšanām atkal nekā. 
Viņa bija diezgan stulbs skuķis. Pa va-
kariem spēlējām galda tenisu – spēli, 
ko mēs ne viens, ne otrs nepratām. Pa 
dienu viņa mācījās krieviski. Skolotāji 
bija krievu virsnieku mazgadīgās atva-
ses. (Skolā dzīvoja 2 krievu virsnieku 
ģimenes). Mēs sapratāmies tā nekas, 
bet, ja viņiem nebija kas pa prātam, 
viņi sāka uz mani spļaut.

Karam sākoties, Diknere no skolas 
pazūd.

Internacionāli māk dziedāt tikai 
skolnieki, un, ja mūs mītiņos nav klāt, 
mošanās uz cīņu norit pavisam šķībi. 
Lai gan es saku mēs, tur nav ieskaitīts 
mazais Kalniņš. Dievs, kas viņš bija par 
idiņbašku! Gada laikā viņš neiemācījās 
neko vairāk kā Uz cīņu mosties, darba 
ļaužu (ļaud–is), mēs esam – esam (ar 
skolotāja palīdzību) stipri, vienoti.

Krievu laikā zemākā atzīme bija 0. 
Varat iedomāties, ko tas nodara klases 
vidējai atzīmei? Starp klasēm notika 
sociālās sacensības. Vēl viens jauninā-
jums – atzīmes skolēniem lika kopīgi 
skolotājs un klases vecākais. Izsaukša-
nas brīdī abi sēdēja pie skolotāja galda. 
Izsauktais saņēma vidējo aritmētisko 
atzīmi. Man atzīmju likšana raizes ne-
darīja, jo labi pārzināju atzīmju likša-
nas kritērijus.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (16)
Padomju okupācija
Piecpadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, LL487, 
LL488, LL490, LL492, LL495.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. martā.
€1 = 1,58870 AUD
€1 = 0,89070 GBP

€1 = 1,70260 NZD
€1 = 1,23070 USD

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  18.  martā, plkst. 11.00 
Gavēņa laika 5. svētdienas dievkal-
pojums. Pēc dievkalpojuma draudzes 
pilnsapulce.

Brisbanē
Sestdien,  17.  martā, plkst. 12.00 
Rummy un zolītes pēcpusdiena Lat-
viešu namā. Maksa $10.
Sestdien, 24. martā, plkst. 11.00 Liel-
dienu sagaidīšana Latviešu namā. Krā-
sosim olas Latviešu gaumē un svētku 
sajūtu radīsim ar dziesmām, dančiem 
un rotaļām. Mielosimies ar garšīgām 
pusdienām, un jautri pavadīsim laiku 
visi kopā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 10. martā, plkst. 14.00 DV 
rīko plkv. Oskara Kalpaka atceri Im-
manuel baznīcas zālē Lyons. Atcerēsi-
mies un pieminēsim plkv. O. Kalpaku 
un leģionārus. Vanadzes gādās par ka-
fijas galdu. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien,  13. martā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Piektdien, 16. martā – 18. martam, 
ESGAV (Gaidas un skautu) 40. nomet-
ne.
Sestdien,  17. martā, Zilo aču slēpo-
tāju kluba pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 17. martā, plkst. 12.00 Le-
ģiona dienas un plkv. Kalpaka atceres 
sarīkojums DV mītnē. Juris Bruns 
stāstīs par savu dienesta laiku  Vjetna-
mā. Dziedās kora ansamblis. Uzkodas 
un atspirdzinājumi. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 24. martā, Daugavas skolas 
Lieldienu izstāde.
Sestdien, 24. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Svētdien, 25. martā, plkst. 13.00 Bī-
beles studija Sv. Krusta baznīcā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 11. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 18. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 25. martā, plkst. 11.00 Pū-
polu svētdienas dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien,  18.  martā, plkst. 13.00 
Daugavas Vanadžu pusdienas. Visi 
mīļi gaidīti.
Svētdien, 25. martā, plkst. 10.00 Liel-
dienu sagaidīšana Latviešu Centrā. 
Visi laipni aicināti uz ģimenes dienu. 

Programmā: Raibākās olas konkurss 
(Nesam līdzi un lepojamies ar pašu 
krāsotām, raibām Lieldienu olām), Olu 
konkurss (Nesam līdzi un lepojamies 
ar pašu krāsotām, raibām Lieldienu 
olām), Olu krāsošana (Olas un sīpolu 
mizas būs sagādātas), Olu ripināšana 
un olu kaujas. Rokdarbi maziem un 
lieliem bērniem. Olu meklēšana. Uz-
kodas, kūkas un kafija. $5 no personas; 
bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  18.  martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 9. martā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 17. martā, DV Sidnejas no-
daļas Leģiona atceres dienas sarīko-
jumi: plkst.11.00 Ziedu nolikšana DV 
nodalījumā latviešu kapos Rukvudas 
kapsētā; plkst.12.00 Leģiona atceres 
sarīkojums un pusdienas DV namā 
Benkstaunā.
Sestdien,  24. martā, plkst. 13.30 re-
žisores 3 Daces Pūces filmas Latviešu 
namā. Annija, Mēness nogurdinātais 
un Tango. Pirms izrādes: kafejnīcā 
zupa.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 11. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 18. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 25. martā, plkst. 10.00 Pū-
pola svētdienas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 11. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa IV dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. martā, plkst. 9.30 Gavē-
ņa V dievkalpojums.
Svētdien,  25. martā, plkst. 9.30 Pū-
polsvētdienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

Zelta piekrastē

Latvijā
Ceturtdien,  8.  martā, komponista 
Jāņa Lūsēna un dziedātājas Inetas Ru-
dzītes jaunā dziesmu cikla Manā varā 
koncerts Madonas Kultūras namā.
Piektdien,  9.  martā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 9. martā, komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Kultūras pilī Ziemeļblāzma.
Sestdien, 10. martā, komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-

certs Dikļu pilī.
Svētdien, 11. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.
Piektdien,  16.  martā, plkst. 18.00 
Lielajā ģildē notiks krāšņs labdarības 
koncerts, kurā uzstāsies pūšamins-
trumentu virtuozi no ASV - Mērijas 
Hārdinas-Beilora universitātes pūtēju 
orķestris diriģenta Nila Landsberga 
vadībā. Koncertā viņiem pievienosies 
Latvijas Universitātes pūtēju orķestris 
un diriģenti Jānis Puriņš un Jānis Ka-
ģis. Pateicoties labdaru atbalstam, ie-
eja koncertā būs bez maksas, ar ielūgu-
miem, kurus iespējams saņemt visās 
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās.
Piektdien,  16.  martā, un 17. martā 
Liepājā gaidāms lielkoncerts LIEPĀJA 
izAICINA – vērienīgākais valsts simt-
gades populārās mūzikas koncerts, 
kurš vienkopus pulcēs tik daudz jau-
niešus. Uz Liepājas Olimpiskā centra 
arēnas skatuves uzstāsies 500 jauniešu 
no 14 kolektīviem no visas Latvijas.
Svētdien, 25. martā, plkst. 15.30 LU 
Lielajā aulā – Inta Teterovska Rīgas 
koru grupas skate. Ieeja brīva.
Līdz  31. martam Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stā-
va izstāžu zālēs (Rīgā, Jaņa Rozentāla 
laukumā 1) ciklā Paaudze būs skatā-
ma Dainas Riņķes gleznu izstāde no 
LNMM kolekcijas.
Līdz 1. aprīlim Liepājas muzejā Kūr-
mājas prospektā 16/18 būs iespēja 
apskatīt izcilā latviešu mākslinieka 
Jāņa Zuntaka (1906-1985) zīmējumu 
izstādi Jānis Zuntaks. Akti. Pirmo rei-
zi Latvijā eksponēti Liepājā dzimušā 
un Toronto mirušā mākslinieka aktu 
zīmējumi, kas tapuši 20. gadsimta 
60. un 70. gados.
Līdz  15.  aprīlim Mākslas muzejā 
RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, 
Vecrīgā) skatāma izstāde Artistry. 
Polijas tēlniecības 100 gadi no Poli-
jas Tēlniecības centra Oroņsko darbu 
kolekcijas. Par projekta moto ir izvē-
lēts Darias Malickas (Daria Malicka) 
darbs Kunszt jeb Artistry, jēdziens, 
kuru latviešu valodā varētu tulkot kā 
meistarība, lietpratīgums, mākslinie-
ciskums. Šie vārdi raksturo pēdējos 
simts gados vairāku poļu mākslinieku 
paaudžu radītās skulptūras, objektus, 
instalācijas un video filmas, kas no ap-
tuveni 2000 darbu lielās kolekcijas ir 
atvestas uz Rīgu.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


