
Latvijas valsts simt-
gadē ir labi saprast, – ko 
tad svinam? Šai sakarā 
ir divi jautājumi. Pir-
mais, – vai varam atzī-
mēt simtgadi, ja piecdes-

mit gadus bijām okupēti?
Otrais, – kas ir mūsu svētku būtība, 

vēsts? Ko sakām paši par sevi kā tautu?
Atbildot uz pirmo jautājumu, ņem-

sim palīgā vēsturi. Neatkarības karā 
aizstāvējām savu nupat izveidoto valsti, 
izkarojām un sākām veidot to no kara 
postažas par labklājīgu un plaukstošu. 
Tad nāca komunistu okupācija ar Bai-
gā gada šausmām, kuru drīz nomainīja 
nacisti. Zinām, ka mūsu leģionāri bija 
spiesti uzvilkt vācu formu, lai vērstos 
pret sarkano atgriešanos Latvijā, ka tū-
līt pēc okupantu ienākšanas divpadsmit 

gadus pret tiem cīnījās mūsu partizāni, 
ka pēc tam par Latviju iestājās skolnie-
ki, inteliģence, reliģiskās un politiskās 
nevardarbīgās pretestības dalībnieki, 
un ka tauta kopumā nepieņēma oku-
pācijas režīmu. Zinām arī, ka okupāci-
jas laikā Latvija pastāvēja de jure, un 
mūsu trimdinieku politiskajā apņēmībā 
atgādināt pasaulei mūsu likteni.

Tātad mēs kā nācija svinam savu 
valstsgribu, kas tika pazemota Baiga-
jā gadā, pārbaudīta vācu okupācijā un 
Leģiona cīņās. Tā rūdījās divpadsmit 
gadu partizānu karā, piecdesmit ga-
dus pastāvēja tautas gara zemdegās un 
labvēlīgos apstākļos sāka iegailēties 
1987. gadā un uzliesmoja 1991. gada 
barikāžu ugunskuros, lai īstenotos ta-

2018. gada 5. de-
cembrī Valsts prezi-
dents Raimonds Vē-
jonis ar kundzi Ivetu 

Vējoni kopā ar aktīvām un kuplām 
Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils iede-
dza Ziemassvētku egli.

Sveicot klātesošos Valsts prezi-

dents uzsvēra, ka Latvijas pagātne, 
tagadne un nākotne nebūtu iespējams 
bez zinošiem, krietniem un atbildī-
giem cilvēkiem un stiprām ģimenēm 
un dzimtām, kuras savu enerģiju vel-
ta, lai dzīvotu un strādātu Latvijā un 
izaudzinātu mūsu jauno paaudzi.

„Ģimene ir mūžīga vērtība – ģi-

meņu spēks veidoja mūsu valsti pirms 
simts gadiem un stiprina mūsu Latviju 
arī šodien. Kuplas un aktīvas ģimenes 
veidos arī mūsu nākamo simtgadi,“ 
uzsvēra Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis.
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Prezidents iededz Ziemassvētku egli
Pasākums ar kuplām ģimenēm pie Rīgas pils

Jautājumi, pirms svinam
„Patriotisms ir pārliecība par savas valsts nepieciešamību un 
tādēļ gatavību to aizstāvēt.“

 
Turpinājums 17. lpp.

Valsts prezidents kopā ar kuplām 
Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils ie-
dedz Ziemassvētku egli.FO
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Brisbanes Latvie-
šu namu 25. novembra 
pēcpusdienā ar prieka 
un lepnuma pilnām sir-
dīm sasildīja apmeklētā-
ji un goda viesi, lai silti 
sveiktu mūsu mazo, bet 

stipro valsti – Latviju šajā tik nozīmī-
gajā gadadienā.

Latvijas simtgades svētki jau tika 
ieskandināti 18. novembra vakarā, 
kad Brisbanes Viktorijas tilts (Victo-
ria Bridge) mirdzēja sarkanbaltsarka-
nās krāsās. Tagad bija laiks atzīmēt ar 
svinībām namā.

Pirms akta sākuma apmeklētāji va-
rēja priecāties par īpašo Latvijas simtga-
des karogu, kā arī uzrakstīt savu vēlēju-
mu Latvijai. Svinības iesākās ar Latvijas 
valsts karoga ienešanu, pēc kura spēcīgi 
skanēja Dievs, Svētī Latviju! Tad sekoja 
Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa 
svētku apsveikums, ko lasīja Latvijas 
goda konsuls Kvīnslandē Juris Meija, 
turpinot ar viņa paša sveicienu svētkos.

Brisbanes koris Baltika (diriģents 

Juris Meija, kla-
vieru pavadījums 
Olga Lipski) emo-
cionāli nodziedā-
ja trīs dziesmas: 
Karoga dziesma, 
Svētvakars un Tev 
mūžam dzīvot, Lat-
vija! Klausījāmies 
dainas un dzeju 
trīs paaudžu iz-
pildījumā – Māra 
Siksna, Dace Ose-
Abī (Abey), Da-
niels Abī (Abey), 
Marta Eiduka, un 
Anna Jū (Yu).

Valda Biezaite 
un Ance Deksne uzstājās ar diviem lat-
viešu tautasdziesmu aranžējumiem – 
Koklītes koklēja un lībiešu Pūt, vējiņi – 
balsīm, koklēm un stabulei.

LAAJ vicepriekšsēde Kvīnslandē 
Ance Deksne nolasīja svētku apsveiku-
mus. Brisbanes sabiedrības balva šogad 
tika piešķirta Karen Mekdagela (Mc-

Dougall), kura ar 
neatlaidīgu darba 
un kulinārijas mī-
lestību priecē vi-
sus mūs Brisbanes 
sabiedrībā, kā arī 
ārpus tās.

Goda viesis 
mācītājs Dr. Juris 
Cālītis, kurš jau 
bija ciemojies arī 
citās Austrālijas 
pilsētās, iedves-
moja klausītājus ar 
savu svētku runu. 
Esam pateicīgi par 
Tavu viesošanos 

pie mums Brisbanē.
Sakām lielu paldies visām čakla-

jām rokām par skaisti izpušķoto zāli 
un gardajiem svētku atspirdzināju-
miem. Tik skaists un garšīgs bija mūsu 
simtgades kliņģeris un sarkanbaltsar-
kanā Latvijai – 100 kūka!

Tev mūžam dzīvot, augt un starot, 
Latvija!

Ance Deksne,
BLB komunikāciju koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Brisbanē godina Latvijas simtgadi 
Svētku akts Latviešu namā
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Simtgades kliņģeris.
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Klātesošās ģimenes sveica arī 
Valsts prezidenta kundze Iveta Vējo-
ne, atzīmējot, ka būt kopā gan ikdienā, 
gan svētkos, dalīties priekos un bēdās, 
atbalstīt citam citu – tā ir lielākā vērtī-
ba, ko mums sniedz ģimene. Ģimene – 
tētis, mamma, vecmāmiņa vai vectē-
tiņš ir tie, kas mierina, uzmundrina, 
atbalsta, dod padomu, audzina un ir 
klāt dzīves nozīmīgākajos notikumos. 
„Mēs visi ar jums ļoti lepojamies, jo 
ģimenes ir Latvijas stiprais balsts,“ 
uzsvēra Iveta Vējones kundze.

Dalībai Rīgas pils Ziemassvētku 
egles iedegšanas pasākumā pēc Valsts 
prezidenta aicinājuma Latvijas Pašval-
dību savienība bija nominējusi 20 ģime-
nes – Vidzenieku ģimene no Grobiņas 
novada, Laugaļu ģimene no Ikšķiles 
novada, Baldiņu ģimene no Dagdas no-
vada, Rusovu ģimene no Jaunpiebalgas 

novada, Tatjanas Čubukovas un Vikto-
ra Pauča ģimene no Dobeles novada, 
Vīgantu ģimene no Kuldīgas novada, 
Kristīnes Ērgles un Arņa Zīvertu ģime-
ne no Ādažu novada, Laganovsku ģime-
ne no Baltinavas novada, Edītes Sirmās 
un Arno Līdakas ģimene no Madonas 
novada, Nenišķu ģimene no Salas nova-
da, Krūžu ģimene no Mērsraga novada, 
Majorovu ģimene no Jūrmalas, Zirģeļu 
ģimene no Smiltenes novada, Šakirovu 
ģimene no Auces novada, Vecbaštiku 
ģimene no Nīcas novada, Paleju ģi-
mene no Babītes novada, Puļu ģimene 
no Ciblas novada, Saksu ģimene no 
Vecpiebalgas novada, kā arī Evas Zei-
pes-Mačas un Kaspara Mača ģimene 
no Pļaviņu novada. Uz pasākumu Rīgas 
pilī bija aicināta arī Kārkliņu ģimene no 
Daugavpils novada, kas diemžēl neva-
rēja ierasties. Visas daudzbērnu ģime-
nes vieno arī aktīva iesaistīšanās savu 
novadu un pilsētu sabiedriskajā dzīvē.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

... iededz Ziemassvētku egli
Turpinājums no 1. lpp.



Svētdien, 2018. gada 9. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kas notiek Latvijā? 

Gandrīz kā cirks veido-
jās nodarbības ap ļoti 
nopietnu jautājumu – 
kad Latvijai būs jauna 
valdība?

Pirms diviem mēnešiem ievēlē-
jām 13. Saeimu; pirms mēneša tā sāka 
darboties un jau pieņem likumus un 
lēmumus. Bet ministru prezidents un 
visi ministri ir vēl tā pati 12. Saeimā 
apstiprinātā komanda.

Prezidents aicināja Jāni Bordānu 
sastādīt valdību, bet viņš uzdeva, ne-
spējot panākt vienošanās starp vairā-
kām partijām. Tad prezidents aicināja 
Aldi Gobzemi sastādīt valdību, bet 
viņa pirmais piedāvājums izgāzās. 
Gobzema otro mēģinājumu tā nokri-
tizēja viņa paša partijas līderis Artuss 
Kaimiņš, ka klīst baumas, ka no par-
tijas izslēgšot tās dibinātāju Kaimiņu.

Gaidām turpinājumu...
GN

Latvijas simtgadei veltītā 
pieņemšana 
„Sveicieni latviešiem Austrālijā Latvijas simtgadē!“

Par godu Latvijas 
simtgadei veltītā Pie-
ņemšana notika šī gada 
26. novembrī hoteļa 
Hyatt telpās, Common-
wealth Ave, Kanberā.

Domu par šīs pieņem-
šanas rīkošanu ierosināja Kanberas lat-
viešu organizāciju kopīgā vadība, bet to 
īstenoja un izkārtoja Latvijas vēstniece 
Austrālijā Dace Treija-Masī (rezidē To-
kijā), sadarbībā ar goda konsulu Jāni Ro-
bertu Dēliņu (Viktorija, Tasmānija un 
Austrālijas Galvaspilsētas teritorija). Fi-
nansiālo atbalstu deva Latvijas valdība, 
kā arī labvēļi ar ziedojumiem Austrālijā.

Pieņemšanā piedalījās 60 pasaules 
valstu vēstnieki (Eiropa, Āzija, Āfrika 
un Ziemeļamerika un Dienvidameri-
ka), latviešu sabiedriskie darbinieki no 
Melburnas, Sidnejas un Adelaides, kā 
arī ļoti kupla Kanberas latviešu saime.

Pieņemšanu atklāja goda konsuls 
Jānis Roberts Dēliņš, nolasot Austrā-
lijas ministru prezidenta Skota Mori-
sona (Scott Morrison) un Opozīcijas 
vadītāja Bila Šortena (Bill Shorten) 
apsveikumus Austrālijas latviešiem 
Latvijas simtgadē. Saņemtajos apsvei-
kumos bija arī vēstule no David Kol-
mena (Coleman), Imigrācijas, pilso-
nības un multikultūras lietu ministra

Vēstniece Dace Treija-Masī uz-
sauca tostu Austrālijas karalienei (Ka-
raliene Elizabeta II), kuram sekoja 

Latvijas valsts himna. Uz to atbildēja 
Lindala Saksa (Lyndall Sachs), Pro-
tokolas vadītāja Ārlietu un tirdzniecī-
bas ministrijā, uzsaucot tostu Latvijas 
Valsts prezidentam. Tam sekoja Aus-
trālijas valsts himna. Abu himnu laikā 
uz speciāliem ekrāniem iespaidīgi plī-
voja attiecīgās valsts karogs.

Turpinājumā runāja vēstniece 
Treija-Masī. Viņa teica, ka latviešiem 
vēstures tecējumā ir bijusi sīksta griba 
un izturība iegūt brīvu un neatkarīgu 
valsti. Viņa pateicās Austrālijai par 
draudzību un sadarbību gadu gājumā. 
Pieminot Otrā pasaules pēckara lat-
viešu bēgļu ierašanos Austrālijā, viņa 
pieminēja, kā Austrālija palīdzēja lat-
viešiem, tā latvieši iekļāvās Austrāli-
jas sabiedrībā ar savu devumu.

Pieņemšanas oficiālo daļu noslē-
dza goda konsuls J. R. Dēliņš, uzaici-
not viesus pakavēties pie dzērieniem 
un uzkodām. Viņš pievērsa uzmanību 
uz galda esošām brošūrām par Latviju, 
aicinādams klātesošos tās paņemt sev 
līdz tālākai informācijai par Latviju. 
Viesi vēl ilgi pakavējās sarunās.

Vēlāk vakarā vēstniece ar atbrau-
kušajiem goda konsuliem un Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) pārstāvjiem vakariņoja res-
torānā Molto Italian, Bērlija Grifina 
(Burley Griffin) ezermalā.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latsvietis“

Daļa no pieņemšanas viesiem.
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No kreisās: Goda konsuls Jānis Dēliņš, bijušais LAAJ priekšsēdis Dāvids Dār-
ziņš, LAAJ priekšsēdis Jānis Grauds, vēstniece Dace Treija-Masī, goda konsuls 
Sidnejā Mārtiņš Tuktēns, LAAJ vicepriekšsēde Adelaidē Skaidrīte Aguļēviča, 
SLB priekšnieks Jānis Čečiņš, KLB priekšnieks un LAAJ vicepriekšsēdis Kan-
berā Juris Jakovics, goda konsuls emeritus Sidnejā Aldis Birzulis.
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Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2019. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Gada 
fragmenti

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Kultūras dienās – Izglītības diena
Vasaras vidusskolas skolotāji no Latvijas dalās ar savām zināšanām

AL57. KD mākslas izstāde būs skatāma Dienvidaustrā-
lijas Migrācijas muzeja kapličā no 27. līdz 30. decembrim, 
plkst. 10.00 –15.00.

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 20 mākslinieku, fo-
togrāfu un daiļamatnieku; liela darbu dažādība, māksli-
nieki no visas Austrālijas. Būs darbi, kas radīti kā šeit, tā 
Latvijā, lietojot tradicionālas daiļamatniecības tehnikas un 
darbi par latviskām tēmām un iedvesmu, kā arī mūsdienīgi 
darbi.

Izstāde dos brīnišķu ieskatu uz latviešu izcelsmes 
māksliniekiem, kas darbojas šodien Austrālijā un viņu dzi-
ļajām saitēm ar viņu latvisko mantojumu.

Būs arī pērkami darbi.
Māksliniekiem vēl ir iespēja pieteikties, sazinoties ar 

Intu Tomasu (Thomas): intalthomas@gmail.com.
Inta Tomasa (Thomas)
Laikrakstam „Latvietis“

Pēc tautas deju lie-
luzveduma 28. decem-
bra vakarā piedāvājam 
vēl iespēju padancot, 

palēkāt un papriecāties. Gatavojām 
neizmirstamu, nenokavējamu vakaru 
Četru kaķēnu pavadījumā. Četri kaķē-
ni ir pieredzējušie un plaši pazīstamie 

mūziķi, kas jau uz-
stājušies vairākos 
KD un JD pasā-
kumos. Kaķēniem 
esot jauns reper-
tuārs, jauni paņē-
mieni, un viņi sola 
jaunus, agrāk ne-
redzētus, speciālus 
viesu izpildītājus.

No Rīgas Alas, 
kur uzstājoties, 
pamatīgi izdanci-
nājuši klātesošos, 
atgriežoties uz 
Adelaides Tālavu, 
grupa ir izdevusi 
oriģinālu dziesmu 
krājumu un visā 
pilnībā gaida izde-
vību iepriecināt un 

aizkustināt vaka-
ra apmeklētājus. 
Lilita Daenke – 
klavieres un akor-
deons; Kārlis 
Daenke – bungas; 
David Bumbierdarzs Orčards (Or-
chard) – basu ģitāra un Matīss Re-
inhards – balss un ģitāra, sola lustīgu 
un saistošu vakara programmu, kurā 
netiks aizmirstas publikas iemīļotās 
dziesmas Kaķēns, kas atteicās no jū-
ras skolās un Kur ir mana lidmašīna?

Vakara sākums paredzēts 
plkst. 20.00, lai varam atbraukt no 
pilsētas. Biļešu cena ieskaita garšīgas 
vakariņas – $30 pilna cena, $25 – pa-
zemināta; bērniem ieeja bez maksas. 
Iepriekš pieteikšanās vēlama.

Biļetes pērkamas: https://
www.trybooking.com/book/
sessions?eid=420277&embed=true
Ģinta Orchard & Matīss Reinhards,

AL57KD Saviesīgo vakaru rīkotāji
Laikrakstam „Latvietis“

Apkūlības
Iespēja vēl padancot pēc Tautas deju uzveduma

„Četri kaķēni“.

AL57. KD Mākslas izstāde
Tēlotājmāksla, foto un lietišķā māksla

Darbs: „Tējas koki runā“. Anda Banikos un Zetta  Kanta. FO
TO
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Šī gada 28. decembrī, Kultūras dienu ietvaros, – Izglītības diena! Izvēlies tevi interesējošu lekciju vai pavadi kopā 
ar mums visu 28. decembra rīta cēlienu Adelaides Latviešu biedrības zālē.

Programmā
Plkst. 9.00 Latviešu valodas mācīšana un mācīšanās – dinamisks, priekpilns un izglītojošs piedzīvojums – lat-

viešu valodas skolotāja un speciālais pedagogs, Latviešu valodas aģentūras speciāliste, pedagoģijas 
maģistre Dace Anstrate.

Plkst. 10.00 Vai saproti mani? Integrēta ģeogrāfijas satura un latviešu valodas apguve ģeogrāfijas stundās – teo-
rētiskas atziņas un praktiski metodiski ieteikumi. Salaspils 2. vidusskolas direktora vietniece mācību 
darbā, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja, ģeogrāfijas maģistre Anita Šaltāne.

 
Turpinājums 5. lpp.



Svētdien, 2018. gada 9. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Pašlaik Sidnejas Lat-
viešu nama kafejnīcas un 
Mārtiņa Siliņa zāles sie-
nas ir nosegtas ar fotogrā-
fijām par tēmu Mana Lat-
vija. Izstāde tika iekārtota 

pirms Sidnejas 18. novembra akta un tā 
būs skatāma līdz 2019. gada martam.

Izstādi ierosināja un realizēja Ojārs 
Greste ar domu parādīt daudzās fotog-
rāfijas, ko pats un citi sidnejieši uzņē-
ma Latvijā, braucot uz šī gada Dzies-
mu svētkiem. Izstādē ir redzamas 170 
fotogrāfijas no 24 fotogrāfiem. „Bija 
atsūtītas vairāk neka 300 fotogrāfijas,“ 
teica Greste, „bet pietrūka sienas, pie 
kurām visas pielikt!“ Fotogrāfijās ir re-
dzamas dažādas tēmas – daudz skaistas 
Latvijas ainavas, pilsētu skati, vēsturis-
ki objekti, dažādu svētku pasākumi, 
ēdieni, pazīstamas sejas, slavenības, 
dūži un, protams, daudz skati no Dzies-
mu svētku gājiena un noslēguma kon-
certa. Fotogrāfijas parāda plašu pārska-
tu no visas Latvijas, kā Imants Ziedonis 
tik labi izteica dziesmā Svētvakars:

Šī Dieva zeme ar Gaujas lejām,
Ar stārķu ligzdām un kurmju ejām,
Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām,
Ar ļaužu balsīm un Raiņa dzejām.
Lai dalībniekiem būtu vienkāršāk 

piedalīties izstādē, O. Greste aicināja, 
lai fotogrāfijas atsūta digitālā formā. Ša-
jās dienās visbiežāk fotogrāfē ar mobilā 
telefona kameru, un no telefona var ļoti 
vienkārši fotogrāfijas pārsūtīt pa epastu. 
Greste pievienoja fotogrāfijām autora 
vārdus un noorganizēja pie Officeworks 
firmas tās izdrukāt krāsās ar lāzera dru-
kātāju uz parastā papīra, vairumā A4 
lielumā un mazāks skaits – A3 lielumā. 
Fotogrāfijas ir piestiprinātas pie sienām 
ar līmlenti bez rāmjiem, kā saka plecu 
pie pleca. Drukāšanas izmaksu sedza 
Austrālijas Latviešu mākslinieku apvie-
nība (ALMA). Drukājot uz parastā pa-
pīra, nevis fotopapīra, ir daudz lētāk, un 
tā varēja nodrukāt samērā lielu skaitu 
fotogrāfiju. Paldies ALMA par atbalstu!

Izstādē piedalījās Emma Ātrena, 

Margita Baltgaile, Baiba Bērziņa, 
Ilga Bīskāpa, Ilona Brūvere, Aija 
Dragūna, Pēteris Erdmanis, Jā-
nis Grauds, Edgars Greste, Ojārs 
Greste, Suzana (Susannah) Greste, 
Voldis Kains, Antra Kalniņa, In-
tis Kalniņš, Andris Kariks, Indulis 
Krādziņš, Andra Krūmiņa, Aldis 
Liepiņš, Ella Mačēna, Viktorija Ma-
čēna, Andrejs Mednis, Ināra Moli-
nāri, Leia Supe un Bonija Viļuma.

Šī ir interesanta izstāde, kas atspo-
guļo nozīmīgu momentu Latvijas tau-
tas vēsturē, un noteikti skatītājiem iz-
raisīs daudzas labas atmiņas par mūsu 
dārgo tēvzemi.

Izstādi iekārtoja Ojārs Greste ar 
Andra Karika un Rasas Stopnieces 
palīdzību.

Jānis Pīrāgs
Laikrakstam „Latvietis“

„Mana Latvija“ – foto izstāde
Sidnejas Latviešu namā

Ojārs Greste un Rasa Stopniece rāda uz foto, kurā redzami Rasas vecākie.
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Viena no trijām izstādes sienām.
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Plkst. 11.00 Integrētā latviešu valodas un literatūras kursa materiālu prezentācija; 5 gadu pieredze latviešu diaspo-
ras vasaras vidusskolās ASV un Austrālijā. Apmeklētājiem būs iespēja saņemt piekļuvi materiālu bāzei, 
vairāk nekā 40 detalizētiem stundu plāniem, aktivitāšu aprakstiem un vairāk nekā 120 failiem ar izdales 
materiāliem un pārbaudes darbiem. Vasaras vidusskolu skolotājas Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere.

Plkst. 12.00 Tālmācība un dažādu elektronisko resursu izmantošana un pielāgošana latviešu valodas stundai; lat-
viešu valodas aģentūras skolotāja, valodniece, sociolingviste Gunta Kļava.

Plkst. 13.00 Bērna ceļš uz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Nacionālās Mākslu vidusskolas, 
Rīgas Doma kora skolas vadītājs, pedagoģijas maģistrs kordiriģēšanā, XXV un XXVI Dziesmu svētku 
virsdiriģents Gints Ceplenieks.

Dalībnieku skaits ierobežots. Ja piedalīsies visās lekcijās, piesakies: laaj.izglitiba@gmail.com vai sūtot īsziņu ar 
informāciju (jūsu vārds, uzvārds – visas lekcijas) uz mobilo tālruni darba laikā, vai zvanot pēc plkst.18.00 uz tālruni: 
0411689112 Austrālijā.

Ļena Rumpe, LAAJ Skolu nozares vadītāja, Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienās – Izglītības diena
Turpinājums no 4. lpp.
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S v ē t d i e n , 
2018. gada 18. novem-
bris Sidnejas Latviešu 
namā pulcināja plašu 
ļaužu skaitu, lai atzīmē-
tu šo svinīgo, svarīgo 
notikumu.

Ienākot nama zālē, 
momentā aizrāva V. Spoģes-Erdma-
nes un viņas vīra Pētera Erdmaņa 
izveidotais dekoratīvais skatuves ie-
tērps, kurš attēloja 1918. gada.18 no-
vembra Valsts proklamēšanas akta 
Nacionālajā teātra iekārtu.(Red.: To-
reiz Rīgas 2. pilsētas teātris, bet 
1919. gada 30. novembrī ieguva 
Nacionālā teātra nosaukumu.) Sar-
kanbaltsarkainais Latvijas karogs vi-
jās, ka plūstoša upe skatuvei pāri un 
smalks, balts, sniega pārslām rotāts 
audekls laida skatuves gaismu cauri, 
tā izceļot karogu spilgto, tumšu sarka-
no krāsu.

Svinīgais akts iesākās ar divu ka-
rogu ienešanu: balto – Latvijas Simt-
gades karogu un sarkanbaltsarkano 
Latvijas karogu. Gājienu vadīja lat-
viešu ev. lut. Vienības draudzes gans, 
mācītājs R. Sokolovskis, izlūdzoties 
Dieva svētību abiem karogiem.

Vispirms akta dalībniekus uz-
runāja sarīkojuma vadītāja I. Rone, 
uzaicinot, kā pirmo runātāju Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšsēdi Jāni 
Čečiņu. Viņš savā uzrunā aizrautīgi 
uzsvēra, ka šodien mēs visi svinam 
Latvijas dzimšanas dienu un ka šī ir 
tiešām liela svētku diena.

Latvija Valsts prezidenta Rai-
monda Vējoņa sveiciens tautiešiem 
ārzemēs tika pārraidīts uz diviem ek-
rāniem, kuri bija novietoti skatuves 
abās puses. Runā tika izteikta patei-
cība visiem ārzemju latviešiem, kuri 
ir pielikuši roku, izveidojot šodienas 
Latviju. Tālāk viņš aicināja visus at-
griezties tēvzemē, tā turpinot celt un 
veidot mūsu valsti arī nākotnē. Uzru-
nai sekoja Valsts himna Dievs, svētī 
Latviju.

Svētku uzrunu ar virsrakstu Lat-
vietis simtgadē, latvietis pasaulē snie-
dza prāvests emeritus un Zvannieku 
māju dibinātājs un vadītājs Juris Cālī-
tis, vispirms sveicot Latviju tās lielajā 
jubilejā. Viņš pateicās visiem mūsu 
priekšgājējiem par visu, ko viņi ir da-
rījusi, lai Latvija būtu tāda, kāda tā ir 
šodien. Viņš arī izteica lielu pateicību 
tautiešiem ārzemēs, kuri visus garos 
trimdas gadus palīdzēja uzturēt Latvi-
jas eksistenci ar savu darbu un uzticī-
bu. Tālāk viņš uzsvēra, ka tas, ka mēs 
šodien piedzīvojam Latvijas simtgadi, 
ir Dieva dāvana – brīnums, kurš varēja 
arī nebūt. Tā kā brīnumi nāk no Dieva, 
tad mums visiem, īpaši 1918. gada val-
dībai, bija uzticēts īpašs uzdevums – 
nodibināt un arī uzturēt neatkarīgu 

Latvijas Valsts proklamēšanas svinības
100. gadadienas akts Sidnejā

Dzied Sidnejas Latviešu jauktais koris; diriģente Sandra Dragūna.
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No kreisās: PBLA Goda balvas laureāts Imants Tillers, soprāns Maija Ko-
vaļevska, mācītājs Juris Cālītis, Sidnejas Latviešu vīru kora diriģente Daina 
Jaunbērziņa, Jauktā kora diriģente Sandra Dragūna, Sidnejas Latviešu biedrī-
bas priekšsēdis Jānis Čečiņš.
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valsti. Mēs, latvieši, esam pasaules 
pilsoņi, tie, kuri ar savu ticību, pārlie-
cību, sūro darbu, brīvības mīlestību un 
ilgām pēc taisnības esam panākuši, ka 
šis unikālais brīnums ir piepildījies. 
Mēs esam cīnījušies kā partizāni, kad 
apstākļi bija neskaidri un neprognozē-
jami, un ar savu centīgumu un Dieva 
palīgu mēs panācām savu iecerēto 
sapni – brīvu, neatkarīgu Latviju. Tā-
lāk Cālītis vilka paralēles mūsu cīņā 
ar Annas Brigaderes romāna Dievs. 
Daba. Darbs. Pamatvilcieniem, liekot 
īpašu uzsvaru uz vārdiem Dievs un 
Darbs, kā vadmotīviem savai šīsdie-
nas svētku uzrunai.

Sekoja apbalvojumi. Goda balvu 
saņēma Austrālijas latviešu māksli-
nieks Imants Tillers par izcilu veik-
smi mākslā, popularizējot Latvijas 
vārdu pasaulē.

Kultūras Fonda atzinības raks-
tus paziņoja LAAJ priekšsēdis Jānis 
Grauds. LAAJ Atzinības rakstus 
paziņoja Sidnejas Latviešu biedrības 

priekšsēdis J. Čečiņš. Sidnejā Atzinī-
bas rakstu saņēma Ojārs Greste par 
ilggadīgu darbu plaša apjoma, īpaši 
mākslas popularizēšanā, Austrāli-
jas Latviešu mākslinieku apvienības 
(ALMA) darba veicināšanā un LAAJ 
tēlotājas mākslas nozares vadīšanā. 
Klātesošie apsveica O. Gresti ar ska-
ļiem un ilgiem aplausiem.

Pasniedza LAAJ Atzinības raks-
tus vietējiem Sidnejas sabiedrības dar-
biniekiem A. Dragūnai un T. Štubim 
par veiksmīgi novadītajām AL 57. Jau-
natnes dienām.

Sekoja īpaši izcils un aizraujos 
koncerts. SLBV koris diriģentes Dai-
nas Jaunberzinas vadība ar W. Wis-
nievski pie klavierēm. Kā pirmo 
klausījāmies Zigmara Liepiņa (K. Di-
mitera vārdi) – Svētī debesīs šo zemi ar 
O. Stubja melodisko un izjusto tenora 
solo. Kā nākošo baudījām E. Ešen-
valda Dvēseles dziesma (A. Kārkli-
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Jau seši gadi pagājuši kopš, korim 
Beverīna darbību beidzot, Jura Mei-
jas veicināts un vadīts radās koris Bal-
tika. Jura gādībā koris ir audzis un iz-
veidojies sirsnīgā, skanīgā vienībā. Par 
to pateicība pienākas arī kora pavadī-
tājai, pianistei Olgai Lipski – un kora 
palīgdiriģentei Ruth Gabriel. Abas 
augsti izglītotās mūziķes pie kora pie-
saistīja Jura sajūsma par Baltijas valsts 
dziesmu tradīcijām un īpašu skaņu 
dziesmas un mūzika. Kora latviešu 
dziedātājiem klāt nākuši pieci austrā-
lieši, četri igauņi un viena lietuviete.

Koncerta, šī gada 4. novembrī, prog-
ramma bija līdzīgi starptautiska. Pirmās 
daļas dziesmas, visas latviešu kompo-
zīcijas ar prieku dziedātas, iepriecināja 
arī klausītājus. Segments beidzas ar Jura 
Meijas komponētu vārdu rakstītu mazu, 
kora spēkiem piemērotu romanci – Tad 
pasmaidi vēlreiz, ko publika ar interesi 
noklausījās un sajūsmināta aplaudēja.

Korim laimējās vēlreiz kā viesus 
savam gadskārtējam koncertam pie-
aicināt Brisbanē un arī internacionāli 
labi pazīstamos izcilos pianistus un 
Kvīnslandes Konservatorijas mācīb-
spēkus – Oļegu Stepanovu un Nata-
šu Vlasenko. Rīgā dzimis un studējis 
Oļegs Stapanovs izvēlējās latviešiem 

pazīstamo Emīla Dārziņa komponēto 
Melanholisko valsi, kā apliecinājumu 
savām saitēm ar Latviju un veltīju-
mu Latvijas simtgadei. Sekoja Šopēna 
kompozīcijas; vispirms Noktirne Oļega 
izpildījumā, tad Natašas spēlēts valsis. 
Publikas sajūsmu par vijīgi virtuozo 
Šopēnu pat pārspēja aplausu vētra, kas 
sekoja pianistu kopīgam sniegumam – 
Ravēla kompozīcija četrām rokām 
Rapsodie Espagnol. Izpildijums atklāja 
abu mākslinieku apbrīnojamo talantu, 

kā arī komponista Dieva dotās dāvanas.
Programma beidzās ar virkni kai-

miņvalstīs iemīļotām dziesmām. Pro-
tams, grūti sekot profesionālu mākslinie-
ku sniegumam, bet publika ir pietiekami 
saprotoša, lai vienu ar otru nesalīdzinā-
tu, noliekot katru savā plauktā, kora cen-
tībai un sirsnībai piešķirot galveno bal-
vu un vēlot pavadītājai un diriģentiem 
spēku ar prieku darbu turpināt.

Kora „Baltika“ atbalsītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Brisbanes muzikālais notikums
Brisbanes Latviešu namā notika skaists kora „Baltika“ koncerts

Koris „Baltika“ diriģenta Jura Meija vadībā.
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Melburnas Latviešu 
Organizācijas Apvienī-
bas (MLOA) kopsapul-
ce notika 2018. gada 
27. oktobrī ,Melburnas 
Latviešu nama Hugo 
Misiņa zālē. Kopsapul-

cē piedalījās14 personas, pārstāvot 11 
biedru organizācijas un MLOA valdi.

Par kopsapulces vadītāju ievēlēja 
MLOA priekšsēdi Anitu Andersoni, 
par kopsapulces sekretāru Jāni Dēliņu.

Priekšsēde Anita Andersone ziņo-
ja, ka MLOA sastāvs beidzamajā gadā 
nav mainījies. Sastāv sekojošās 18 or-
ganizācijas: Austrālija Latviešu teātris 
ALT); Daugavas Vanagu Melburnas 
nodaļa; Melburnas Jauktais koris Dai-
na; Korporāciju kopa Melburnā; Lat-
viešu Izglītības veicināšanas koope-
ratīvs Dzintari; Latviešu Jaunatnes 
apvienība Austrālijā Melburnas no-
daļa; Latviešu savstarpējās palīdzības 
biedrība (LSPB) – Latviešu Ciems; 
Melburnas Latviešu biedrība (MLB); 
MLB Daugavas skola; Melburnas 
Latviešu evaņģēliski luteriskā drau-
dze; Melburnas Latviešu nama ko-
operatīvs; Melburnas Latviešu sports; 
Melburnas Latviešu vidusskola; Rīgas 
1. Gaidu vienība; Rīgas 102. Skautu 
vienība; Slēpotāju klubs Zilās acis; 

Studenšu korporāciju kopa Melburnā 
un Tautas deju ansamblis Ritenītis.

Kopš pagājušās pilnsapulces 
MLOA rīkojusi: Latvijas Valsts svētku 
aktu, piedalījusies igauņu saimes Aiz-
vesto piemiņas dienas akta rīkošanā 
un novadījusi LAAJ līdzekļu vākšanas 
akciju Viktorijā. Anita Andersone pa-
teicās Jānim Kārkliņam par lielo dar-
bu, ko viņš veica Aizvesto piemiņas 
dienas līdzrīkošanā un pārstāvēšanā 
aktā viņas prombūtnes laikā. MLOA 
valdes priekšsēde pateicās arī Ivaram 
Neiburgam par ļoti veiksmīgu LAAJ 
līdzekļu vākšanas akcijas norīkošanu.

Priekšsēde ziņoja, ka no 

2017/2018. g. valdes locekļiem piekritu-
ši atkal kandidē Jānis Kārkliņš, Jānis 
Dēliņš un Ivars Neiburgs. Ilggadējā 
MLOA valdes locekle Dzintra Latiša 
nevēlējās kandidēt valdē. Priekšsēdes 
pārvēlēšana paredzēta 2019. gadā. Kā 
kandidāti valdē tika proponēti Linda 
Graudiņa, Kalvis Švolmanis un Lija 
Andersone. Kopsapulce ievēlēja visus 
kandidātus vienbalsīgi. Priekšsēde pa-
teicās Dzintrai Latišai par pašaizlie-
dzīgo darbību un atbalstu, kuru viņa 
sniegusi MLOA daudzu gadu garumā.

Jānis Dēliņš
MLOA valdes loceklis

Laikrakstam „Latvietis“

MLOA pilnsapulce un jaunā valde
Kopsapulcē pārstāvētas 11 organizācijas

MLOA jaunā valde. No kreisās: Lija Andersone, Linda Graudiņa, Jānis Dēliņš, 
priekšsēde Anita Andersone, Kalvis Švolmanis, Ivars Neiburgs.
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Latvijas Simtgades 
atzīmēšanas koncerti 
Austrālijā izskanēja go-
dam gan Sidnejā, gan 
Melburnā. Grupu DA-
GAMBA uz Austrāliju 
aicināja Sidnejas Latvie-
šu biedrība, un Melbur-

na līksmoja par iespēju baudīt ansam-
bļa izcilo sniegumu divos atsevišķos 
koncertos.

2018. g. 17. novembrī Melbur-
nas Latviešu namā DAGAMBA ku-
plināja jau plašu un krāšņu koncerta 
programmu, atskaņojot Valta Pūces 
neaizmirstami skaisto un iejūtīgo Ba-
lādi. Programmas kulminācijā, kopā 
ar Melburnas jaukto kori DAINA, 
vīru kori VESERIS, ar solistiem Kal-
vi Jaunalksni, Ingrīdu Eimani un di-
riģentu Edgaru Vegneru, DAGAMBA 
pacēla jumtu un saviļņoja publiku ar 
Zigmara Liepiņa Uz krustcelēm mazs 
bērniņš / Tas ir laiks no rokoperas Lā-
čplēsis.

DAGAMBA apstaro pasaules mū-
zikas skatuvi ar īpašām starpžanra, 
apvienotām Austrumu un Rietumu 
mūzikas tradīcijām, kas rod jaunas 
skaņas un emocijas gan pašiem māks-
liniekiem, gan baudītājiem. Varu ie-
domāties, ka grupas vadītāja Valtera 
Pūces galvenais mērķis ir iepazīstināt 
klausītājus gan ar Rietumu klasiskās 
mūzikas pērlēm, kā arī cienīgi atzīt un 
atvērt ausis Austrumu mūzikas ska-
ņām, un tās kopā plūstoši saliedēt ļoti 
aizrautīgos un radošos skaņdarbos. 
Skaņdarbus meistarīgi un efektīgi vei-
do Valters Pūce (čells) un Dainis Te-
nis (klavieres). Ansambli kuplina Val-
tera bērnības draugs Antons Trocjuks 
(čells), bundzinieks Artūrs Jermaks 
un perkusijas meistars no Irānas – Ha-
midreza Rahbaralam (dafs, vokāls). 
Īsi pirms ceļošanas uz Austrāliju, šī 
gada oktobrī, grupa piedalījās starp-
tautiskajā mūzikas konkursā Terem 
Crossover, Sanktpēterburgā, iegūstot 
trešo godalgu un piedāvājumu kop-
projektam ar vienu no pasaulē pazīsta-

mākajiem šī žanra mūziķiem – grupu 
Terem Quartet. Grupa DAGAMBA 
šajā konkursā bija vienīgie pārstāvji 
no Latvijas.

Apbrīnoju ansambļa mākslinie-
cisko vīziju un muzikālo virtuozitāti. 
Skaņdarbi sniedz iespēju katram ins-
trumentālistam izpausties ar savām 
mākslinieciskajām spējām, brīžiem 
lido lociņi pa stīgām un nodārd klavie-
res un perkusijas, un kontrastā izskan 
aizrautīgas un emocijām bagātas liris-
kas skaņas, kas klausītājiem izraisa 
asaras.

Bija ārkārtīgi liela bauda noklausī-
ties DAGAMBA koncertu Melburnas 
Latviešu namā tieši 18. novembrī. 
Klausītāji jutās dziļi iesaistīti šajā 
ļoti ekskluzīvajā koncertā, jo, pro-
tams, Latvijā un plašākajā pasaulē 
DAGAMBA mēdz pārpildīt stadionus 
ar tūkstošiem viņu cienītāju. Bez šau-
bām, šajā koncertā grupa DAGAMBA 
sniedza spēka pilnas, dziļas emocijas 
un enerģiju, un mēs, klausītāji, jutā-
mies bezgala laimīgi, šo fenomenālo 
koncertu izbaudot.

Skaņdarbs Prokofiev The Knight 
Rider liriski ievadīja koncertu ar 
kristāldzidru, mistisku gaisotni, čel-
lu virstonēs un klavieru augstienēs. 

Man īpaši nozīmīgi ir, ka Sergeja Pro-
kofjeva kompozīcijas profesors Pē-
terburgas konservatorijā bija latviešu 
komponists Jāzeps Vītols. Dinamiski 
un enerģiski ritmi un punktētais ar-
pēdžiju Montague un Capulets motīvs 
uzreiz paātrināja koncerta baudītāju 
sirdspukstus. Vidus la minora epizode 
ļoti dramatiski izveidojās no perkusiju 
solo un čella ostinato, klavieru drama-
tiskās tēmas spēles, aizceļojot uz spa-
rīgā motīva atkārtojumu mi minorā.

Antonio Vivaldi Ziema (Gada-
laiki) pārliecinoši un bravūrīgi rādīja 
čellistu izcilo spēli visā plašajā diapa-
zonā, pianista zibenīgās pasāžas un 
perkusiju akcentus.

Sekoja trīs skaņdarbi no 2017. g. 
izdotā DAGAMBA Ludwig Van 
Rammstein albuma (Rihards Zaļupe, 
producents). Man personīgi bija ļoti 
nozīmīgi, jo kopā ar vīru Robertu, 
cienām grupu Rammstein. Bēthove-
na stūrakmeņa tēma no 5. simfonijas 
atklāja skaņdarbu, un uzreiz pārgāja 
uz ritmisko kāpinājumu, aizejot uz 
Rammsteina pazīstamo motīvu. Pub-
lika aizrautīgi un ritmiski līdzi sita 
plaukstas, izjūtot rokkoncerta gaisot-
ni. Latviešu tautas dziesma Div‘ dūji-
ņas ievijās nākamā Rammstein homā-
žā Political Fairytale. Čella pizzicato 
ievads sol minorā aicināja pirmajam 
tautas dziesmas pantam, kas liris-
ki un melanholiski atvērās. Faktūrā 
pievienojās klavieres, kuras nākamā 
pantā iestājās ar Rammsteina motīvu 
Amerika. Apbrīnojami simetriski abas 
tēmas sastrādājās dialogā, un vēl kon-
trapunktā slepeni parādījās Borodina 
Polovciešu deju tēma, kura paralēli ir 
popularizētā Tony Bennett atskaņo-
tā dziesma Stranger in Paradise. Div 
dūjiņas episki un varonīgi atgriezās 
skaņdarba kulminācijā.

Trešais skaņdarbs Ludwig van 
Rammstein saista tēmas no dziesmas 

DAGAMBA Melburnā
Plaša un krāšņa koncerta programmu
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Engel, kā arī no Bēthovena Mēnesnī-
cas sonātes trešās daļas. DAGAMBA 
veiksmīgi uzbūvēja faktūru, gludi un 
plūstoši pārejot no tēmas uz tēmu, vei-
cinot brīnišķīgu, gandrīz vai klasiskas 
formas simetriju.

Šajā koncerta Edgaram Vegneram 
veltītie skaņdarbi – Hendeļa Lascia 
ch’io pianga izskanēja cēli un svinīgi, 
īpaši ļoti dramatiskais klavieru 
solo pianista Daiņa Teņa rokās. Pēc 
muzikālā kāpinājuma vēlreiz iestājās 
liriskais un cēlais galvenais motīvs. 
Čellists Valters pieteica nākamo 
skaņdarbu, veltītu Edgaram: „Šis ir 
arī ātrākais skaņdarbs visai grupai.“ 
Klausītāji izteica savu sajūsmu ar 
skanīgiem, rosinošiem aplausiem. 
Izskanēja Vivaldi Vasara. Entuziastiem 
patiks ieskatīties YouTube klipā, kas 
uzņemts Kolkā, Latvijā. (Youtube 
saite: https://www.youtube.com/
watch?v=1pOEXzT0dJE)

Paranoid Amadeus ir īpaši skaists 
skaņdarbs, savienojot grupas Radio-
head dziesmu Paranoid Android ar 
Mocarta Rekviēma – Lacrymosa. Vi-
siespaidīgāk ir paša skaņdarba coda, 
kur iesēžas gandrīz Hačaturjana Mas-
ku balles valša stils, kaut gan ar Mocar-
ta pamata harmonijām, un atgriežoties 
pie Lacrymosa tēmas, varonīgi izcēlās 
pianista hromatiskās oktāvu pasāžas. 
Grupas oriģināldarbs West Goes to 
East izcēla irāņu vokālista Hamidre-
za Rahbaralam samtaino un dzidro 
tembru un čellistu sērīgo melodijas 
izpildījumu. Led Zeppelin – Immig-
rant Song apdare izskanēja kolosāli ar 
pārliecinoši iespaidīgo motīvu. Hamid 
Rahbaralam un Artūra Jermaka per-
kusiju sadarbība sniedz ansamblim fe-
nomenālu krāsu un ritmisku pamatu. 
John Williamsa Zvaigžņu kari tēma 
ir, bez šaubām, no pazīstamākajām 
kino mūzikas pērlēm, īpaši ar pirmās 
kvintas augšup lēcienu. Populārās sē-
rijas Game of Thrones (Ramin Djawa-

di) motīva pirmais lēciens, arī kvinta 
apgriezta otrādi, tika veiksmīgi ievīta 
šajā skaņdarbā. Netrūka grupas mu-
zikālie joki un humors, kas piesaistīja 
arvien tuvāk klātesošo publiku, kura 
jau sen bija patīkami apburta. Sekoja 
Johans Sebastians Bahs savienots kopā 
ar ABBA Gimme! Gimme! Gimme! (A 
Man after Midnight). Hamid brīnišķī-
gais daf (sitamais instruments, kas pa-
stāvējis jau 8000 gadus!) solo bija ļoti 
iespaidīgs arī šajā atskaņojumā.

Protams, klausītājiem arī bija ie-
spēja dziedāt līdz Bēthovena 9. sim-
fonijas motīvam – Oda priekam. 
Vispirms Valters aicināja publikai sa-
mēģināt šo neaizmirstamo, iemūžinā-
to tēmu pianista Daiņa vadībā, un ar 
visdziļāko prieku šī melodija izskanē-
ja attiecīgajos momentos. Daiņa Teņa 
klavieru glissandi, čellu kadenzas un 
aizraujošās perkusijas saviļņoja visus 
koncerta baudītājus, un pēc skanī-
giem, ilgstošiem aplausiem DAGAM-
BA sniedza vēl papildus skaņdarbus: 
It’s OK, It’s Latvia, kurā saplūst Sme-
tanas Source of the Moldau tēma kopā 
ar Latvijas rokgrupas Pērkons mega 
hītu Gandrīz tautasdziesma. Klausītāji 
sajūsmā atkal pievienojās piedziedāju-
mā.

Mani dziļi iespaidoja Valta Pū-
ces Balāde, kurai šajā pēcpusdienas 
koncertā izskanēja vokālista Hamid 
Rahbaralam ļoti spēcīgais, dvēselis-
kais pagarināts ievads, kas deva visam 
ansamblim muzikālu ainavu ar visiem 
iespējamiem instrumentāliem tem-
briem un paplašinātām tehnikām.

Patiesi, ja DAGAMBA vadītāja 
Valtera Pūces un ansambļa nolūks ir 
mudināt klausītājus iedziļināties kla-
siskās mūzikas daiļradē ar skatienu 
uz pasaules plašāko kultūru, tad tas 
grupai ir pārliecinoši izdevies. Šo 
rakstu gatavojot, atgriežoties atmiņās 
par šo izcilo koncertu, ar visdziļāko 
prieku klausījos DAGAMBA albu-
mus, Recycled (2015) un Ludwig van 
Rammstein (2017), līdzās arī skanēja 
iedvesma šiem klasisko un mūsdienu 
opusiem: Bēthovens, Prokofjevs, Bo-
rodins, Rahmaņinovs, Mocarts, John 
Williams, ABBA, Rammstein, Muse, 
Led Zeppelin, Radiohead un Pēr-
kons... 

Sirsnīgi apsveicu grupu DAGAM-
BA ar visu līdz šim panākto un vēlu 
veiksmi viņiem, atklājot jaunas mūzi-
kas teritorijas plašajā pasaulē!

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

DAGAMBA Melburnā
Turpinājums no 8. lpp.

„DAGAMBA“. No kreisās: Dainis Tenis (klavieres), Hamidreza Rahbaralam (dafs, 
vokāls), Valters Pūce (čells), Artūrs Jermaks (bungas), Antons Trocjuks (čells).
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ņas vardi), šoreiz piedaloties tenoram 
O. Stubim un basam Tomam Mačē-
nam. Šis sniegums dziļi aizkustināja 
ar savu maigumu, skanīgumu un izjus-
to tekstu. Kā trešo dzirdējām R. Paula 
(J. Petera vārdi) visiem labi pazīstamo 
Manai Dzimtenei. Šī trīs ļoti patriotis-
kās dziesmas burvīgi ieskandināja šīs 
dienas svētku akta augstas klases kon-
certa daļu.

Visiem pazīstamā Latvijas Operas 
zvaigzne, soprāns Maija Kovaļevska 
sidnejiešus pagodināja otro reizi šo-
gad, uzstājoties vēlreiz Sidnejas Lat-
viešu namā. Šoreiz viņu pie klavie-
rēm pavadīja R. Pīlmans (Peelman). 
Pirmais Kovaļevskas sniegums bija 
J. Medina dziesma Aka (Fr. Bārdas 

vārdi), izsmalcināta un maģiska toņa 
izpildījumā aizraujot klausītājus tālu, 
tālu... Kā otro dzirdējām J. Mediņa Ir 
viens vakars ( J. Jaunsudrabiņa vārdi). 
Arī šī dziesma bija brīnišķīgi viegla 
un niansēta, apburot mūs visus. Kas 
par dāvanu sidnejiešiem Latvijas simt-
gades jubileja! Sirsnīgs paldies mūsu 
operas zvaigznei!

Kā nākošie mūs iepriecināja Sidne-
jas latviešu apvienotais vīru un jauk-
tais koris Sandras Dragūnas vadība, 
pie klavierēm pavadot W. Wisnievski. 
Mārtiņa Brauna Mīla ir kā uguns 
(J. Petera vārdi) izskanēja braši, droši 
un melodiski. Lūcijas Garūtas Mūsu 
Tēvs debesīs no kantates Dievs, Tava 
zeme deg! (Andreja Eglīša vārdi) deva 
šī vakara programmai īpaši svinīgu un 
garīgu noskaņu.

Noslēgumā ļoti pacilājošā un iz-

justā kulminācijā baudījām Jurjānu 
Andreja kantāti Tēvijai abu koru un 
solistes M. Kovaļevskas izpildījumā. 
Šī dziesma vienmēr mēdz pacelt mūsu 
sirdis un dvēseles debess augstumos, 
atgādinot mums visiem, cik liela nozī-
mi mūsu kultūrā spēlē valoda un dzies-
ma. Koru izpildījums bija nevainojams 
un majestātisks sava sniegumā, un tie-
šām iedvesmoja mūs. M. Kovaļevskas 
solo radīja apbrīnojamu, burvīgu kon-
trastu šīs dziesmas spēcīgajam un va-
renajam tonim.

Publikas sajūsminātie un ilgstošie 
aplausi un kāju rībināšana nerimās, 
kamēr sagaidīja iecerēto atkārtojumu.

Iespaidīgs un neaizmirstams Lat-
vijas simtgades cildinājums Latvijas 
dzimšanas dienā!

Maruta Dēliņa-Tauriņa
Laikrakstam „Latvietis“

...proklamēšanas svinības
Turpinājums no 6. lpp.
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ka bāreņu nami nav 
vieta, kur audzināt 
bērnus. Bērni pieder 
ģimenēs, un Lat-
vijas Valsts arvien 
vairāk atbalsta dau-
dzbērnu ģimenes, 
kā pareizo atrisinā-
jumu šiem bērniem 
bez atbalsta.

Stāsts tik dziļi 
aizskāra klausītā-
jus, ka būtu dzirdēta 
adatiņas nokrišana 
tajā zāles klusumā. 
Stāsts bija garš, 
bet klausītāji cītīgi 
klausījās, varbūt ar 
neticību vai šoku, 
ka tādi apstākļi pa-
stāvēja daudzās lau-
ku mājās mūsu Lat-
vijā. Gan jau ir vēl daudzi tādi paši stāsti, 
par ko nedzirdam.

Pēc dažiem jautājumiem un atbil-
dēm ar visu lielāko pateicību, pasnie-
dzām Sandrai Austrālijas un proteaflo-
ra ziedu buķeti.

Ja vēlaties dziļāku informāciju par 
Zvannieku mājām, variet lasīt to grā-
matā, ko Cālīši atstāja kā dāvanu un 
kura atrodas Latviešu Ciema bibliotē-
kā; Tatjana Žagare-Vītiņas Sadzirdēti 
Zvannieku stāsti. Varat arī pameklēt 
internetā plašāku informāciju.

Laiks bija pienācis DVMN sniegt ap-
balvojumus cilvēkiem, kuri ar saviem dar-
biem un atbalstu ir bijusi ievērojami. No 
sešiem saņēmējiem, trīs bija klāt. DV Aus-
trālijas Valdes Atzinības rakstu saņēma 
Gregs Vaitlovs (Greg Whitelaw). Lai arī 
Gregs ir latviešu valodas klases skolnieks, 
kopš viņš iestājas DVMN, viņš ir vienmēr 
bijis izpalīdzīgs, kur vien ir bijis vajadzī-
ba; bez iebilduma gan karoga sardzē, gan 
DV mītnē, kā arī ar mākslinieka grafiķu 
darbiem – afišām un sludinājumiem.

DV Centrālās Valdes Atzinības 
rakstu saņēma Elvīra Latiša par ilgga-
dīgo 3ZZZ radio raidījumu veidošanu 

latviešu valodā un par lielu atbalstu, kur 
vien viņa ir spējusi kā DVMN vanadze.

DV Centrālās Valdes Atzinības rakstu 
saņēma arī Skaidrīte Vīksne kā ilggadī-
gā Mazskautu pulciņa vadītāja un kā ilg-
gadīgā vanadze, izpalīdzot visur kur var.

Bija vēl trīs Atzinības rakstu saņē-
mēji Davids Chachs, Andres Fedesīns 
(Fedeszyn) un Juris Balodis, kuri neva-
rēja būt kopā ar mums šodien, bet viņiem 
to diplomu pasniegsim tuvākā nākotnē. 
Dāvids un Andres ir tajā pašā stāvoklī 
kā Gregs, mācās runāt latviski, ir bijuši 
DVMN vismaz pēdējos 3 gadus un, kur 
vien ir lūgts izpalīdzēt vai ir redzējuši to 
vajadzību, ir darījuši regulāri un ar prie-
ku. Juris Balodis ir daudz ko darījis DV 
labā gadiem ilgi un pēdējos gadus ir vei-
cis Ziņneša salikšanu un iespiešanu.

Pārsteigums gan bija liels visiem 
saņēmējiem.

Beidzam aktu ar Daugavas Vana-
gu dziesmu un karoga iznešanu.

Apmeklētāji bija ļoti pacietīgi pieda-
lījušies gan dievkalpojumā, gan garajā 
aktā un bija ļoti nopelnījuši uzkodas un 

Melburnas latvieši 
patiesi izbaudīja mācī-
tāja Dr. Jura Cālīša un 
Sandra Dzenīte-Cālītes 
viesošanos kā Latvijas 
Republikas Neatkarības 
pasludināšanas simtga-
des svētku sarīkojumā, 

tā arī Melburnas Latviešu evanģēliski 
luteriskās draudzes (MLELD) Lāčplē-
ša dienas atceres dievkalpojumā un 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 
(DVMN) aktā 2018. g. 11. novembrī.

Bija jauki piedalīties dievkalpoju-
mā, kuru vadīja divi mācītāji – māc. 
J. Cālītis un māc. D. Markovskis. Ir 
vienmēr patīkami klausīties ar atjau-
notu interesi, ko mēs dzirdēsim.

Mūs sagaidīja mīlīga, pievelkoša 
balss, kura atzina, ka šai dienā mēs cildi-
nām un godājam mūsu varoņus, kuri vei-
ca varoņdarbus cīņas laikā ar visu lielāko 
ticību savā sirdī, ka viņi tos darbus spēja 
izpildīt. Viņiem sirdī bija dedzīga mī-
lestība savai zemei un tautai un dedzīga 
vēlēšanās taisnībai un brīvībai. Viņi bija 
ar mieru savu galvu nolikt Par Latviju.

Mācītājs Cālītis atgādināja mums 
par to, ko Jēzus stāstīja saviem mācek-
ļiem, ejot gar Heroda grezno templi, ka 
šie lielie, precīzi sagatavotie un nostā-
dītie akmeņi (simboli no Heroda spēka 
un statusa) nepastāvēs neviens, tāpat 
kā cilvēku akmeņi daudz un dažādi, ko 
mēs ievietojam savā dzīvē arī nepastā-
vēs. Vienīgais, kas ir ilgstošs un uz ko 
varam paļauties, ir Dievs un viņa vārds.

Bija arī ļoti ievērojams divas pieejas, 
skaitot Dievs Tēvs debesīs. Varēja ļoti 
skaidri dzirdēt, ka māc. Cālīša balss, liekot 
uzsvaru uz vārdiem, kas attiecas uz Die-
vu. Piemēram, TAVS vārds, TAVA valstī-
ba, TAVS prāts, TEV pieder... salīdzinot 
ar to, kā mēs visi beram Tēvareizes vārdus 
kā zirņus no mutes ārā, varbūt nemaz ne-
domājot par to, ko mēs patiesi sakām. Tas 
viss tik ātri un automātiski notiek. Ar uz-
svaru uz šiem svarīgiem vārdiem, mums 
liek padomāt par to. ko mēs sakām.

Pēc Dievkalpojuma visi sasveici-
nājās ar mācītājiem un devās uz zāli, 
gatavībā uz aktu.

Kā jau parasti, ienesa karogu, 
nodziedājām Dievs, svētī Latviju un 
DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš 
deva īsu pārskatu par Lāčplēša aienu 
un to Kara Kavalieru ordeni.

Lai arī daudz ko mēs nezinājām par 
Zvannieku mājām, Sandra Dzenīte-Cā-
līte mums deva dziļi aizraujošu stāstu par 
to, kā tas viss iesākas, grūtības un panā-
kumi no sākuma gadiem līdz šai dienai.

Māc. Dr. Juris Cālītis un Sandra Dze-
nīte-Cālīte, kopā ar viņu draudzi, ģime-
nes locekļi un vairāki brīvprātīgie palīgi 
strādā/ja kopīgi šajā humanitārā ceļā, kurš 
ir mainījis dzīves ne tikai tiem bērniem un 
jauniešiem, bet visiem, kuri savu sirdi un 
dvēseli ir likuši tur klāt. Viņi pastāv uz to, 

Lāčplēša dienas dievkalpojums un akts
Rīko Daugavas Vanagi un Melburnas draudze

Gājiens pēc dievkalpojuma.
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No kreisās: Atzinības rakstu saņēmēji Elvīra Latiša, Gregs Vaitlovs (Whitelaw), 
Skaidrīte Vīksne, DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš.
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Piektdienas, 16. no-
vembra, vakarā Konser-
vatorijas zālē Elder Hall 
uz skatuves sastājās 43 
Adelaides Filharmoni-
jas kora koristi, ieskan-
dinot Latvijas 100 gadu 
jubileju. Kora priekšā, 

kura sastāvā nebija neviens tautietis, 
zilā vakartērpā sēdēja solisti – soprāns 
Betānija Hila (Bethany Hill) un te-
nors – Aleksis Rūss (Alex Roose).

Aldis Sils programmu iesāka ar 
Austrālijas pirmatskaņojumu, Vikto-
ra Baštika Rekviēmu. Septiņu daļu 
kompozīcija bija izveidota ne tik ar 
balss saliedējumu, bet cieši savīta ar 
bagāto bungu, trompetes, klavieru un 
ērģeļu pavadījumu.

Rekviēms iesākās ar Lūgšanu un 
beidzās ar Tēvreizi. Kompozīcijai bija 
skaisti solistu izveidojumi, kur laba-
jā zāles akustikā Betānijas un Alekša 
sniegums skaidri piepildīja auss kak-
tus. Piektajā daļā – Redzi, es jums 
saku noslēpumu, bija dzirdamas tautas 
dziesmu frāzes un sestās daļas – Es 
zinu, dzīvs mans glābējs, kulminācija 
izskanēja ar pārliecību.

Lai izsekotu tekstu, uz ekrāna 
skatuves malā bija lasāms tulkojums 
angļu valodā ar tautas rakstu iestarpi-
nājumiem.

Bija interesanti noklausīties Vik-
tora Baštika Tēvreizi un to salīdzināt 
ar mums pazīstamo Lūcijas Garūtas 
Mūsu Tēvs. Baštika versijai ir intere-
santas harmonijas un savādāka izjūta, 
kas iepatikās.

Viktors Baštiks savā laikā kom-
ponējis vairāk nekā 300 garīgas kom-
pozīcijas, bet viņa kora darbi nav 
bieži atrodami mūsu programmās. 
Pēdējo reizi, kad muzikāli sastapos ar 
V. Baštika dziesmu bija 18. novembra 
aktā pirms 45 gadiem, kad dziedājām 
Mana Tauta.

Starpbrīdī, kad aprunājos ar da-
žiem klausītajiem, tad visi kā viens 
atzina, ka par komponistu nekā daudz 
iepriekš nav zinājuši. Alda mērķis, ko 
viņš spīdoši veica, ir ne tikai plašākai 
publikai iepazīties ar Latvijas mūziku, 
bet arī kuplināt mūsos tautas mūzikas 
zināšanas.

Kad padomāju pa svētīgo koncer-
ta sākumu, tad atmiņā ienāc doma, ka 
kādreiz mēs paši to būtu spējuši atska-
ņot. 1970.tos gados Adelaides jauktais 
koris ar 100 balsīm diriģenta Kaspara 
Svennes vadībā sadarbojās ar rajona 
orķestri un pēc vajadzības aicināja 
Melburnas solistus – Dzintaru un 
Magdu Veides.

Rekviēma izpildījums bija ar dzi-
ļu muzikālu saprašanu, kas izcēlās ar 
sadarbību starp diriģentu, solistiem, 
instrumentālistiem un koristiem.

Pēc starpbrīža koncerta program-

ma turpinājās ar tautai pazīstamām 
dziesmām un instrumentāliem skaņ-
darbiem. Uz ekrāna, tāpat kā pirmajā 
daļā, varēja dziesmu tekstiem izlasīt 
tulkojumu angļu valodā.

Raiti izskanēja Jāņa Cimzes 
Rīga dimd, ko pirmo reizi dziedāja 
Latvijas pirmajos Dziesma Svētkos 
1873. gadā. Nākamo dziesmu, Jāņa 
Kalniņa Kurš putniņš dzied tik koši, 
nodziedāja viegli un skanīgi. Man li-
kās, ka izpildījums raksturoja koris-
tus pašus.

Jāzeps Vītols ir mūsu tautas mū-
zikas tēvs, dibinot Latvijas pirmo 
konservatoriju, kā arī pirmais latvie-
šu komponists, kas bija starptautiski 
atzīts. Viņa komponētā Gaismas pils 
izskanēja ar labu toni, frazējumiem 
un elpu. Labās bass balsis efektīgi no-
dziedāja partitūru, un vispārējais bal-
su līdzsvars izveidoja burvīgu skaņu, 
izpelnoties lielus aplausus.

Mārtiņa Brauna Saule, pērkons, 
Daugava, ko pavadīja godalgotais Ma-
rijatviles Mūzikas skolas simfoniskā 
orķestra stīgu un perkusijas skolnieki, 
kur Aldis strādā kā mūzikas fakultā-
tes vadītājs, izcēlās ar sīki izstrādātu 
izpildījumu. Čella partitūra, atdarinot 
cilvēka balsi, aizrāva jūtas ar savu 
saistošo spēli. Sekoja lieli aplausi.

Dienu pirms koncerta Rīgas radio 
SWH rīkotajā aptaujā, kurā piedalī-
jās 136 779 balsotāju, ziņoja tīmekļa 
Kultūras Vēsts.lv vietnē, ka „„Saule, 
pērkons, Daugava“ ir kļuvusi par 
simtgades nozīmīgāko dziesmu Lat-
vijā.“

Programma turpinājās ar mums 
iemīļoto Emīla Dārziņa Melanho-
lisko valsi. Emīls Dārziņš cīnījās ne 
tik ar sevi, bet arī ar negatīviem kriti-
kas komentāriem, kura rezultātā viņš 
likvidēja visus savus komponētos 
orķestra darbus, atskaitot šo. Pasaulē 
viņš pavadīja tikai 34 gadus, bet viņa 
valsis ir palicis tautas mūžīgā atmi-
ņā. Atskaņošanas laikā nedzirdēju 

pat klepu skaņas, bet redzēju daudz 
kāju kustības, turoties taktī līdzi. Jā-
piemin burvīgo spēli, ko paveica pū-
šamie instrumenti. Spontānie aplausi 
un balss izsaucieni apvienoja klausī-
tājus, un pagāja labs laiks, pirms zāle 
norima.

Jāzepa Vītola kantāte Beverīnas 
dziedonis ar pilnu orķestra pavadī-
jumu, kur koristi un instrumentālisti 
izcēla dziesmas dramatiskās īpašības, 
izveidoja brīnišķīgu muzikālu gaisot-
ni. Kopā ar ritma maiņām, izpratām 
kara stāvokli un tautiskās beigas, kur 
dziesmas spēks uzvar karu.

Koncerts noslēdzās ar Jurjānu 
Andreja Latvju Vispārējo Dziesmu 
svētku maršu. Kā pienākas, kompo-
zīcijai bija stingrs ritms un skaņas, 
cauri vijoties Rīga dimd tēmai ar iz-
rotājumiem. Izpildījumam bija priecī-
ga noskaņa, un no perkusijas skaņām 
varēja ar kāju pēdām izjust koka grī-
das rībēšanu. Maršs arī bija pietiekami 
garš, kad varētu domāt, to tik vienu vai 
divas reizes būtu jānospēlē Latvijas 
Dziesmu svētku gājiena laikā.

Programmas otrā daļa bija kā 
mūsu stiprākais tautas simbols – sau-
les aplis, jo kā iesākās ar Rīga dimd, tā 
arī ar to noslēdzās.

Marša koda bija Latvijas himna, 
kur uz ekrāna parādījās karogs, pub-
lika piecēlās kājās, dziedāja līdzi, un 
pēc tam izskanēja aplausu jūra.

Paldies programmas pieteicējai 
Zintai Ozoliņai-Šmitai, solistiem, 
koristiem, instrumentālistiem, visiem, 
kas pielika roku koncerta izveidošanā 
un diriģentam par tālredzību, izveidot 
mums burvīgu un skaistu koncertu. 
Ne tikai tā bija dāvana Latvijai, bet arī 
mums – klausītājiem.

Emīla Dārziņa dzīves moto bija 
Strādāt savai tautai un tās mākslai. 
Tie paši vārdi veltāmi arī Aldim Si-
lam un viņa ražīgai darbībai.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

„LATVJU SKAŅAS“ – „SOUNDS OF LATVIA“
Diriģents – Aldis Sils

Adelaides Filharmonijas koris, soprāns Betānija Hila (Bethany Hill), tenors – 
Aleksis Rūs (Alex Roose) un diriģents Aldis Sils.
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17. novembrī Rīgas 
pils Svētku zālē prezi-
dents Raimonds Vējo-
nis pasniedza valsts aug-
stākos apbalvojumus. 
Ordeņu kapituls bija 
piešķīris kopumā 103 

apbalvojumus: 33 Triju Zvaigžņu orde-
ņus, 22 Viestura ordeņus un 48 Atzi-
nības krustus. Svinīgajā ceremonijā 
apbalvošana mijās ar priekšnesumiem, 
to vadīja aktieris Juris Kalniņš.

Šī ceremonija ir vienīgā vieta, 
kur var redzēt tik daudz tumšsarka-
nu rožu vienuviet un vēl triju dažādu 
krāsu apbalvojumu kastītes uz galda, 
tas ir daudzsološi. Viss notiek noteik-
tā kārtībā; tiek sagaidīts Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, visi kopā ar 
kori nodzied Dievs, svētī Latviju, tad 
klātesošie tiek iepazīstināti ar Ordeņu 
kapitula locekļiem, kas sēž pirmajā 
rindā. Prezidents saka pateicības un 
apsveikuma vārdus un sākas apbalvo-
šana.

Šoreiz kā pirmais savu Valsts aug-
stāko apbalvojumu, Triju Zvaigžņu 
ordeni saņēma Zbigņevs Stankevičs, 
Romas katoļu baznīcas arhibīskaps – 
metropolīts, par nopelniem ekumenis-
ma stiprināšanā un attīstībā Latvijā un 
nozīmīgo ieguldījumu garīgo vērtību 
veicināšanā sabiedrībā. Iespējams, ka 
no satraukuma, viņš pasniegtās rozes 
turēja ar kātiem uz augšu. Arī Iveta 
Apkalna, ērģelniece saņēma Triju 
Zvaigžņu ordeni par izciliem nopel-
niem mūzikā un nozīmīgu ieguldī-
jumu Latvijas valsts vārda atpazīsta-
mības veicināšanā pasaulē. Edvards 
Lūkass (Edward Lucas) rakstnieks, 
eksperts Eiropas un transatlantiskās 
drošības jautājumos (Lielbritānija) 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni par 
īpašiem nopelniem Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas periodā un Latvijas 
valsts tālākas nostiprināšanas laikā. 
Triju Zvaigžņu ordeni saņēma Visval-
dis Dzenis, latviešu sabiedriskais dar-
binieks, uzņēmējs ASV, uzņēmuma 
SIA Kokapstrāde 98 dibinātājs Latvijā 
un mecenāts – par izcilu Tēvijas mīles-
tību un ieguldījumu uzņēmējdarbībā, 

mecenātismā, latvisko vērtību sagla-
bāšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas. 
(Apbalvojumu glabāšanā saņēma dzī-
vesbiedre Sigrīda Dzenis. Visvaldis 
Dzenis 97 gadu vecumā miris ASV, 
tieši tai dienā, kad pienāca vēstule par 
apbalvojuma piešķiršanu.)

Atzinības krustu saņēma 
Dr. art. h.c. Imants Lancmanis, 
Rundāles pils muzeja direktors, 
mākslas vēsturnieks, par izcilu mūža 
ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpētē, saglabāšanā un ie-
kļaušanā Eiropas apritē.

SIA Lāči īpašnieks un valdes lo-
ceklis, maizniekmeistars Normunds 
Skauģis saņēma Atzinības krustu par 
pašaizliedzīgu, priekšzīmīgu darbu, 
nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultū-
ras un seno tradīciju kopšanā un taut-
saimniecības attīstībā.

Lepnums par tik daudziem ap-
balvotajiem un tiem, kas viņu darbu 
novērtēja un nominēja Ordeņu kapi-

tulam. Un sirds 
sāka sist straujāk, 
kad lielākā daļa no 
apbalvotajiem pa-
teicās ar vārdiem – 
Gods kalpot Latvi-
jai! Ļoti priecēja 
priekšnesumu daļā 
Jelgavas 4. vidus-
skolas meiteņu 
koris Spīgo; diri-
ģente Liene Cel-
ma-Kursiete.

N o s l ē g u m ā 
radi, draugi sveica 
savējos ar ziediem, 

un visi devās uz šampānieti citā zālē. 
Saņemt Valsts augstāko apbalvojumu 
Latvijas 100. dzimšanas dienas priekš-
vakarā ir gana satraucoši. Prieks, ka ir 
tik daudzi, kuru darbs tiek novērtēts, 
un nākamos gadus tāpat.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšana
Rīgas pils Svētku zālē mirdz visas lustras

Koris.
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Zbigņevs Stankevičs saņem ordeni.
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Iveta Apkalna saņem ordeni.
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Visvalža Dzeņa atraitne Sigrīda Dze-
ne saņem ordeni.
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Imants Lancmanis saņem Atzinības krustu.
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Normunds Skauģis saņem Atzinības 
krustu.
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2018. gada 18. novembra rīts 
daudziem, atausa sadziedot un Latvi-
ju daudzinot kopā ar folkloras kopām, 
kuras aicināja uz Latvijas dzimša-
nas dienas rīta ieskandināšanu Rīgas 
Dzegužkalnā un Brīvības laukumā, 
Koknesē, Turaidā, Mežotnē, Dagdā, 
Kolkas ragā, Gaiziņā un citviet. Un 
rīts patiešām atausa saulains. Un tāda 
daudzviet bija arī visa diena. Vēsa, vē-
jaina, bet saulaina.

Pēcpusdienā Latvijas Dievturu 
sadraudzes (LDS) valdes pārstāv-
ji Andrejs Broks, Ivo Rubīns, Uģis 
Nastevičs un Gunta Saule devās uz 
Katlakalna Tautas namu, kur norisi-
nājās Katlakalna amatiermākslas kopu 
kopradīts Svētku dižkoncerts. To ku-
plināja arī folkloras kopa RĀMUPE, 
kuras dalībniece, kopas vadītāja un 
skolotāja Andra Kapusta palīdze Gun-
ta Saule ir arīdzan LDS valdes dalīb-
niece un Daugavas saimes vadītāja. 
RĀMUPE Latvijas valsts dzimšanas 
dienas viesos bija ieaicinājusi arī se-
nus draugus, degsmīgus senās baltu 
tradīcijas un dievestības kopējus, arī 
Sadraudzes domubiedrus un draugus 
Editu un Dariu Ramančoņus un viņu 
domubiedrus Kurtuvēnu etnogrāfisko 
ansambli KURTUOVE.

Pēc pārpildītajā Katlakalna Tautas 
nama zālē diži izskanējušā koncerta 
kopā ar Kurtuoves ļaudīm devāmies 
uz Rīgu. Te apmeklējām Ernesta 
Brastiņa pieminekli Kronvalda parkā; 
lietuviešu draugus iepazīstinājām ar 
E. Brastiņa devumu dievturības radī-
šanas un sākotnējās attīstības posmā. 
Tālāk devāmies Lāpu gājienā, kur 
pievienojāmies citiem no Lietuvas 
atbraukušajiem pārstāvjiem – Senās 
baltu ticības kopējiem, romuviešiem 
no Viļnas, Paņevēžiem un Molētiem. 
Īpašs gandarījums un prieks svinētāju 
pulkā bija sastapt vienu no viedāka-
jiem, spožākajiem un tautas mīlētāka-
jiem ļaudīm – nākamā Lietuvas Valsts 
prezidenta amata kandidātu Arvīdu 
Juozaiti (Arvydas Juozaitis) un viņa 
atbalsta grupas dalībniekus, kas bieži 
vienlaikus ir arī ROMUVAS kustības 
vaidilas un aktīvisti. Jāpiekrīt www.al-
kas.lt paustajam viedoklim, ka A. Jo-
zaiša Latvijas apciemojums bija gluži 
simbolisks, jo neviens no Lietuvas 
valdības vai vadības ar savu klātbūtni 
Latviju viņas valsts 100gadē nepago-
dināja.

Sarunā ar A. Juozaiti Sadraudzes 
dižvadonis Andrejs Broks un sadrau-
dzes starptautisko un ārējo attiecību 
virzītājs Uģis Nastevičs informēja 
viņu par Sadraudzes situāciju un mūsu 
valstisko statusu Latvijas Reliģisko 
organizāciju likuma kopsakarā – par 
to, ka neesam valstiski atzīto tradicio-
nālo reliģisko organizāciju vidū, lai arī 
mūsu garīgā ceļa pamati ir daudz se-

Sadraudze svin
Latviju daudzina divu dienu garumā

Katlakalna Tautas namā.
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Svinību turpinājums.
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nāki un vienīgie tradicionālie pretstatā 
jebkurām citām reliģiskām ievirzēm 
un kustībām, kas Latvijā bieži vien pat 
agresīvi ieviesušās vēlāk un ārdījušas 
senos pamatus. Arī par mūsu mērķi – 
likumiski būt Baltu zemēs tradicionā-
lai un savā zemē nacionālai reliģijai. 
Jūtamies iepriecināti A. Juozaiša iein-
teresētībā par mums. Un arī mēs esam 
ieinteresēti viņa nākotnes panākumos; 
vēlējām izturību, veiksmi, izdošanos 
un Lietuvas tautas gudrību un goda-
prātu vēlēšanās. Un arī senais tautas 
gara spēka atbalsts šai saspringtajā 
prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas 
laikā ir ļoti svarīgs un nozīmīgs.

Savā nupat atklātajā oficiālajā tī-
mekļa lapā A. Jozaitis raksta: „Latvi-
jas tautas sirdsmīlestība un cieņpilnā 
attieksme pašiem pret sevi, pret sa-
viem varoņiem un pret savu vēsturi ir 
piemērs mums visiem. Desmitiem tūk-
stoši šīs lepnās, cēlās un brīvību mī-
lošās tautas dēli un meitas savās lāpu 
un sirds liesmās apņēma un sasildīja 
novembra saltumā un vējos elsojošos 
laukumus un ielas... Ikviens, kura krū-
tīs pukst sirds, kura atceras latvju At-
modas ugunis, daudzina, ka nekas nav 
aizmirsts un neviens nav aizmirsts. 
Kustība turpinās, mēs esam, jo ejam 
tālāk. Pirms 100 gadiem izkarota brī-
vība ir jāizkaro vēl šodien katru dienu 
no jauna. Tā ir kā ziedokļa uguns, ti-
kai arvien uzturēta un vairota, tā kļūst 

mūžīga. Šeit, Rīgā, to jūtam ne tikai 
mēs, bet arī kopā ar mums ejošie mūsu 
bērni un mazbērni. Latvija, neatkarī-
gas valsts, 100gadi svētot, spēj savu 
gājumu stingri un pārliecināti virzīt 
un vest nākamās neatkarīgās simtga-
des ceļā, jo tautas senā dvēsele ir tās 
spēks.“

Vakars turpinājās kopīgās greznās 
vakariņās Rīgas Latviešu biedrības 
namā nule atvērtajā latviskajā kro-
dziņā MERĶELIS. Sanākušos uzru-
nāja Andrejs Broks un Uģis Nastevi-
čs. Saprašanos veicināja ne tikai pašu 
degsme saprast vienam otru bez starp-
niekvalodām, bet arī tulkotāja, senās 
sēļu cilts pārstāve, tagad valmieriete 
no Beverīnas saimes Regina Valten-
berga. Sadraudzes pulkam bija pievie-
nojušies arī Antra Balode un Dzin-
tars Balodis no Pērkoniešu saimes.

Pēc vakariņām devāmies uz Krast-
malu kopīgi vērot krāšņiem efek-
tiem bagātīgo Uguņošanu – gaismas 
uzvedumu Daugavmalā. Un tad jau 
ļāvāmies aizrautīgām un sirsnīgām 
sarunām par kopīgi svarīgiem būtis-
kiem, mūsu kopdomu virzošiem un 
uzturošiem jautājumiem. Vakars pār-
gāja naktī, lai no rīta atsāktos ar jaunu 
sparu.

Te Uģis Nastevičs uzņēmās sev 
tik pierasto Rīgas gida lomu; izvadā-
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Šajā Latvijas valstis-
kumam īpašajā gadā ne-
atkarības deklarēšanas 
18. novembra jubileju 
svinēja ar uzviju visās 
pasaules malās. Neizpa-
lika arī vecās trimdas 

centri ASV austrumu krastā, starp 
tiem savstarpēji vistuvākie kā ģeo-
grāfiski, tā aktīvo apmeklētāju sastāva 
ziņā – Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rība (FBLB) un Ņūdžersijas Latviešu 
biedrība.

Tuvas radinieces, tomēr ar atšķirī-
giem stāstiem: Filadelfijas biedrība jau 
pērn nosvinējusi savu 125. jubileju, bet 
pārējās svētku rīkotājas, Filadelfijas 
Latviešu organizāciju padomes locek-
les, ir tikai mazliet jaunākās luterāņu un 
baptistu draudzes. Toties pēckara trim-
dinieku 1950. gadā dibinātā Ņūdžersi-
jas biedrība savu Priedaines teritoriju 
iegādājās 1956. gadā, bet pašu spēkiem 
ēku uzcēla 1964. gadā. Filadelfijas or-
ganizāciju dibinātāji – 19. gadsimteņa 
pasaules klejotāji, samērā jaunas reli-
ģijas sludinātāji un ticīgie, vai kreisie 
politiskie bēgļi – gandrīz visi kurzem-
nieki. Pusgadsimtu vēlāk Ņūdžersijas 
biedrības dibinātāji, auguši neatkarīgā 
valstī un piedzīvojuši tās trīs atseviš-
ķas vardarbīgas okupācijas, noteikti 
nebija kreisi noskaņoti un, jau iepriekš 
izmaisījušies pa Vācijas bēgļu nomet-
nēm, varēja lepoties ar izcelsmi pilnīgi 
visos iespējamos Latvijas nostūros.

Likumsakarīgi, ka Filadelfi-
ja 17. novembrī un Priedaine pašā 
18. novembrī dalīja galvenos simt-
gades svētku elementus: bostonietes 
Sarmas Muižnieces Liepiņas svinīgo 
uzrunu, filadelfietes Guntas Plost-
nieces diriģētā koncertkora, solista 
un pavadošo mūziķu koncertu, un, lai 
garīgo cildinot, tomēr nepaliktu nepie-
minētas cilvēciskās vajadzības, Intas 
Grundes vadītā Dzintara galda ko-
mandas ļoti gardo auksto galdu.

Jau uzejot Filadelfijas BLB lielajā 
zālē, tūlīt acīs iekrita no skatuves uz 
katru telpas pusi aizsniegušies divi 
vareni, milzīgi gari sarkanbaltsar-
kanie karogi, kas it kā iekļāva savos 
apskāvienos katru svētku dalībnieku. 
Vidū – simtgades logo, kā arī ekrāns, 
kur Uģa Nīgala sastādītajā slīdrādē, 
skanot dziesmai Piena ceļš, mūsu acu 
priekšā defilēja vēstures attēli, sākot 
jau no Brīvības cīņām ar to varoņiem 
un arī naidniekiem, pārejot uz neat-
karīgas valsts agrajiem gadiem un to 
valstsvīriem, tālāk līdz otrajam karam, 
okupācijām, trimdu, padomju gadiem 
ar sarkanajiem karogiem un tālāk uz 
atjaunoto neatkarību un šodienas visu 
jomu dižajiem latviešu gariem.

Programmu vadīja visjaunākās 
paaudzes pārstāve Emīlija Liziņa, ie-
sākot ar karogu ievešanu goda sardzes 
pavadībā un valsts himnas nodziedā-
šanu. Latviešu organizāciju padomes 
priekšsēdis Valdis Bašēns turpināja 
vēstures pavedienu savā apsveikumā, 
izceļot katras padomes organizācijas 
vēsturisko lomu un nozīmi. Sekoja bap-
tistu draudzes mācītāja Ulda Ukstiņa 
kodolīgais svētbrīdis, kurā viņš izcēla 
to, ka Dievs ir mūs nolicis tieši Baltijas 
jūras krastos, devis tieši savu valodu, 
savas tautas dziesmas, savu kultūru, 
savu izglītību, devis visu to, ar ko mēs 
lepojamies – nevis kā nacionālisti, bet 
kā patrioti. Pateicāmies, ka Dievs mūs 
svētījis ar savu vietu pie dzintara jūras 
un ar savu brīvību. Skaisti pateikts!

Filadelfijas Sv. Jāņa luterāņu baz-
nīcas paspārnē esošās latviešu skolas 
bērni nodejoja divas dejas, vismazā-
kie, kā vienmēr, izraisot sajūsmu ar 
savu Sijā auzas variantu, bet mazliet 
vecākai grupai nodejojot gandrīz vai 
karību ritmos komponēto Skaidrītes 
Dariusas horeogrāfēto Palēcienu. Arī 
Latvijas Goda konsuls Pensilvānijā 
Džons Medveckis apsveica dalībnie-
kus, stāstot, ka ir tikko atgriezies no 
Latvijas Radio kora pārpildītā koncer-
ta Vašingtonā un paziņojot par sarunās 

ar LNB vadītāju Andri Vilku tapušo 
jauno pētniecības projektu par latvie-
šiem – jauniebraucējiem ASV, jebkurā 
laikmetā.

Priedainē pārraidīja prezidenta 
Vējoņa svētku sveicienus, kam sekoja 
biedrības priekšnieka Jāņa Studenta 
īsa runa, atzīmējot, starp citu, ka Ņū-
džersijas biedrības dibināšanas brīdī 
Ņūdžersijā bija iebraukuši 1000 lat-
viešu. Lielu piekrišanu guva neparas-
tā dāvana, kuru sagādāja Jana Ance 
Tetere, kas jau kopš vēlēšanu dienas 
6. oktobrī bija filmējusi dažādu vecu-
ma latviešus, pasakot vienā teikumā 
savu vecumu. Samontēta kopā sanāca 
100 cilvēku virkne, katram vecuma 
gadam pa vienai personai, sākot no 
viengadīgā bēbīša līdz mūsu slavenai 
simtgadniecei Puteņa kundzei. Šo 
ievada posmu noslēdza Ņubrunsvikas 
draudzes mācītājas Ievas Pušmucānes 
Kineiko (Kineyko) pilns dievkalpo-
jums, veltīts neatkarībai un simtgadei.

Neiztrūkstoša 18. novembra sa-
stāvdaļa ir PBLA gada balvas saņēmē-
ja vārds, šogad tas ir Jānis Nagobads 
par sava ilgā mūža ieguldījumu Latvi-
jas vārda popularizēšanā caur sporta 
medicīnu. Priedainieši arī varēja īpaši 
lepoties ar savējiem, ALA atzinības 
raksta saņēmējiem, latviešu sabiedrī-
bas ilggadīgajiem atbalstītājiem Dainu 
un Jāni Lučiem, bet filadelfieti Lailu 
Medni sumināja gan FBLB, gan Prie-
daine ar Valsts Valodas aģentūras at-
zinību par latviešu valodas kopšanu un 
popularizēšanu.

Svētku runas teicēja Sarma Muiž-
niece Liepiņa vienlaicīgi plašā un 
dziļā tvērumā sapludināja šīs dienas 
uz vēsturi centrēto vadmotīvu ar ak-
tuāliem jautājumiem par šodienas iz-
aicinājumiem, kā Latvijā tā diasporā. 
Iesākot ar klasiku, 1903. gadā pirmiz-
devumā iznākušo Raiņa Lauztās prie-
des („Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs 
lauzt / Mēs sniegsim tāles, kur saule 

Simtgades valsts svētki Filadelfijā un Ņūdžersijā
„Saules mūžu Latvijai!“

 
Turpinājums 15. lpp.

Filadelfijas koncertkoris Priedainē.

Sarma Muižniece Liepiņa Filadelfijā.
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aust“), Muižniece Liepiņa atminējās 
neatkarības cīņu paaudzi, kas ne tikai 
karadarbībā cieta, bet arī milzīgajā 
badā, kas toreiz plosījās pa visu zemi. 
Lielā uzvara 1919. gada 11. novembrī 
nebija tikai pār Bermontu, bet arī pār 
neticību uz sevi un saviem spēkiem, 
par labu valsts nākotnei.

Valsts svētkos sapulcējušies jau 
lielā mērā pārstāv otro, trešo vai pat 
ceturto paaudzi, kas dzimuši ārpus 
Latvijas. Viņiem ir brīva izvēle, kur 
dzīvot un strādāt posttrimdas laik-
metā, un vienīgie šķēršļi ir pašu per-
sonīgie. Valsts ir pieņēmusi jauno 
diasporas likumu, bet vienalga kādu 
definīciju izmanto, latvieši kā tauta 
pastāvēs, kamēr būs cilvēki, kas runās 
tās valodā. Muižniece Liepiņa citēja 
Baibu Bičoli, ka valoda izmirst tad, 
kad tajā vairs neko jaunu nerada.

Nesenais Londonas grāmatu tirgus 
nepārprotami liecināja, ka latviešu va-
lodā rada gana daudz – pat kā intraver-
ti, kā publicitātes kampaņā mūsu auto-
ri tika prezentēti, latvieši esot radošā 
darba spēka ziņā starp vislielākajiem 
procentiem Eiropā. Lasīšana, protams, 
ir intraverta nodarbība, un (seko pub-
likas zinīgi smiekli) lasīt grāmatas un 
tad tās paturēt visas mājās ir latviešu 
dabā. Viešņas personīgais aprēķins 
rāda, ka savu grāmatu rinda no Bos-
tonas līdz Ņujorkai līdzinātos Baltijas 
ceļam...

Lai arī sagla-
bātie veco grā-
matu eksemplāri 
ir daļa no klusā 
savstarpējā līguma 
uzklausīt, saudzēt, 
neaizmirst, Muiž-
niece Liepiņa mu-
dināja klātesošos 
no saviem personī-
gajiem krājumiem 
nodot tālāk (Fol-
kloras institūtam, 
LaPai, u.c.) die-
nasgrāmatas un lī-
dzīgus materiālus. 
Pētniekiem tām ir nenovērtējama no-
zīme, jo – patiesi un vienreizēji – tie 
rakstīti tikai sev. Starp vēsturniekus 
interesējošiem jautājumiem ir 1970.-
80. gadu saskarsme starp trimdas lat-
viešiem un Kultūras sakaru komiteju, 
mērķtiecīga padomju ilgtermiņa dar-
bība, kas mūsu sabiedrību ietekmējusi 
šķelšanās virzienā un kas šodien vēl 
joprojām oficiāli noklusēta.

Šodien, kā raksta vēsturniece 
Anne Applebaum, Krievijas propa-
gandas tīkls tāpat nodarbojas ar cil-
vēku ilgtermiņu psiholoģisko apstrā-
dāšanu, uz kuru pat tie, kas iedomājas 
sevi saprotam šo taktiku, tāpat viegli 
iekrīt, nepatiesās ziņas pārsūtot vai 
citādi izplatot. Vai mēs atkal naivi ie-
kritīsim šķelšanās slazdā? Jātic, ka nē. 
Sarma Muižniece Liepiņa noslēdza 
savu uzrunu, atgriežoties pie Raiņa 
vēlējuma neļaut ne šķelt, ne lauzt, bet 

turpināt darīt lat-
viešu valodu un 
kultūru dzīvu.

Pēc atspirdzi-
nājumiem bagāta 
starpbrīža sekoja 
koncerts diriģentes 
Guntas Plostnieces 
vadībā. Dziedāja 
Filadelfijas Latvie-
šu koncertkoris 14 
personu sastāvā ar 
viesu solistu basu 
Andrjū (Andrew) 
Martens, klavieru 
pavadītāju Andrjū 
Pantelu (Andrew 
Puntel) un kamer-

mūziķu grupu piecu personu sastāvā, 
kurā mijās klasiskie instrumenti (čells, 
vijoles) ar jaunāku tradīciju instrumen-
tiem (ģitāra, rokmūzikas vai džeza 
cienīgas bungas). Programmā ietilpa 
plašs spektrs latviešu mūzikas, t.sk., 
klasisko komponistu dziesmas, kuras 
dziedāja solists Martens (Ešenvalds, 
Kalniņš, Spāde, Žilinskis), Latvijā po-
pulāras dziesmas, kā piemēram, Manai 
dzimtenei (Pauls, Maskats) un tautas 
dziesmu apdares (Vītols, Skulte, Orde-
lovskis, Dambis, Beloglāzovs, Aldiņš).

Neskatoties uz nelielo dziedātāju 
skaitu un pateicoties arī mūziķiem, 
skanēja bagātīgi un labi. Netrūka arī 
asprātības un izdomas, jo koristes, 
pārtraukuma brīdī uzmetušas dzintara 
krellēm rotātajiem melnajiem tērpiem 
pāri baltus kreklus un galvās uzliku-
šas rudens ziedu vainagus, šķērsoja 
zāli un repertuārā pārgāja uz tautas 
dziesmu apdarēm. Vēl labāk, kad mei-
ta gāja uz avotu un viņai sasita zaļo 
krūzi, švītīgais publikā sēdošais Laris 
Krēsliņš no kabatām vilka ārā naudas 
maku, viedtālruni ar muižas foto, ka-
mēr tomēr nācās sevi pašu solīt dzies-
mas solistei Vinetai (dz. Birzniece) 
Iglesias Alvarez.

Paldies Guntai Plostniecei par izci-
li izdevušos koncertu, kas atstāja visus 
tik siltā patīkamā noskaņojumā!

Koncertam noslēdzoties, Latvijas 
simtgades svinību viesi pirms sēšanās 
pie svētku mielasta galdiem visi skan-
dināja šampāniešu glāzes ar vēlējumu 
Saules mūžu Latvijai!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

...svētki Filadelfijā un Ņūdžersijā
Turpinājums no 14. lpp.

Skolnieki dejotāji Filadelfijā.
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No kreisās: Jānis Lucs, māc. Ieva Pušmucāne Kineiko (Ki-
neyko), Daina Lucs Ņūdžersijā.
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ja lietuviešu draugus pa Vecrīgu un 
izrādīja nozīmīgākās, ar mūsu tautas 
senatni saistītās senvietas. Īpašu ievē-
rību izpelnījās iespējamā senā Pērkona 

svētnīcas vieta, kurā savulaik ziedoja 
tirgotāji, lai gūtu veiksmi un panāku-
mus tirgojoties Rīgā, senās svētvietas 
atmiņu vieta Rīgas Doma pakājē un 
Zemes Dievības akmens galva Līvu 
laukumā, senās Rīdziņas upes krastā.

Divas pilnvērtīgas un bagātas die-

nas, kā jau tas dzimšanas dienā pie-
dien. Un šķiršanās mirklis nozīmēja 
tik vienu – uz sadarbošanos, uz satik-
šanos atkal! Līdz citai reizei!

Gunta Saule,
LDS saziņa

Laikrakstam „Latvietis“

Sadraudze svin
Turpinājums no 13. lpp.

tēju/kafiju, kas tūliņ sekoja. Bet tomēr 
viņus traucējam, jo pēc sirds aizraujošā 
stāsta par Zvannieku mājām, nāca ietei-
kums no vairākiem klātesošiem palaist 

groziņus apkārt, lai tie, kuri vēlas ziedot 
šim mērķim, varēt to darīt vienā gājienā.

Ar atklātām dāsnām sirdīm cilvēki 
savā labestībā saziedoja $1138,50 šim 
mērķim. Baznīcas kolektei Lestenes baz-
nīcas atjaunošanai tika dāvināts $1000.

Pateicība visiem, kuri piestrādāja 

šo jauko dienas norisi īstenojot, kā arī 
visiem kuri atbalstīja dievkalpojumu 
un aktu. Tās tiešām ir Dieva dāvanas – 
mūsu laiks, mūsu manta (ziedojumi) un 
mēs paši (klātbūtne).

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Lāčplēša dienas...
Turpinājums no 10. lpp.
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Ir 2018. gada 
18. novembris, svētdie-
na, brīnišķīga, skaidra, 
saulaina diena. Dievs 
bagātīgi svētījis šo brīdi. 

Mūsu mīļajai Latvijai 100 gadu jubile-
ja. Laikā un telpā, visā pasaulē. Arī pie 
mums Sietlā, pasaules otrā malā, Klu-
sā okeāna krastā. Neredzēti daudz tau-
tiešu visapkārt gan tautas tērpos, gan 
svētku drānās ar mazo sarkanbaltsar-
kanā karoga zīmīti pie krūtīm. Svēt-
rīts ieskanas ar Dr. Andra Āboliņa 
ērģeļu priekšspēli, latviešu sestdienas 
skoliņas bērnu dzidrajām balstiņām 
un prāvestes Dairas Cilnes vēlējumu 
šo īpašo dienu svinēt no visas sirds 
ar prieku un pateicību Dievam. Svēt-
kiem veltītajā sprediķī prāveste runā 
par Latvijas valsts vēstures gaišajiem 
un tumšajiem brīžiem, kas cieši savi-
jušies ar dziesmu svētku vēsturi, par 
dziesmu kā tādu, kas apliecina tautas 
piederības apziņu, par valsts himnu; 
viņa aicina atcerēties brīvības cīņu 
varoņus, saka Imanta Ziedoņa viedo 
lūgšanu Dievam un dievkalpojuma 
izskaņā, ērģeļu varenumā apliecinot 
šīs īpašās dienas vienreizību, novēl vi-
siem GUDRU SIRDI.

Pēc dievkalpojuma Sietlas Latviešu 
namā tautieši ar plašu vērienu atzīmē-
ja Latvijas valsts Simtgades svētkus. 
Svinīgajā daļā tautas tērpos rotājušies 
jaunieši ienesa ASV un Latvijas valsts 
karogus, viesi nodziedāja ASV un Lat-
vijas valsts himnu, noklausījās Latvi-
jas valsts prezidenta Raimonda Vē-
joņa uzrunu. Sekoja prāvestes Dairas 
Cilnes vadītais svētbrīdis un Latviešu 
biedrības Vašingtona štatā (LBVŠ) 
priekšsēdes Sarmītes Dāvidsones uz-
runa, tosts Latvijai un aicinājums uz 
pusdienām. Ļaužu pārpildītajā, svēt-
kiem rotātajā zālē balti klātie galdi vai 
lūza no ēdienu un dzērienu pārbagātī-
bas. Pēc pusdienām sekoja goda viesu 
Latvijas goda konsula Stīvena Žirski-
ja (Stephen Zirschky), Sietlas igauņu 
biedrības Kristi Urv, Sietlas Lietu-
viešu biedrības Ažuolas Dunaravich, 
Lietuvas goda konsula Viktora Lapa-
tinskas un Vašingtonas Universitātes 
Skandināvu departamenta vadītāja 
prof. Andrjū (Andrew) Nestingen 
svētku apsveikumi.

Turpinājumā Maijas Riekstiņas 
vadībā viesi noklausījās koncertu kora 
Siguldas balsis izpildījumā. Skanēja 
tautā iemīļotās dziesmas Nāc Dieviņi, 
nāc Laimiņa (t.dz.) V. Dārziņa apdarē, 
Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme (Tir-
zmaliete) Maijas Riekstiņas apdarē, 
Tavas saknes tavā zemē (Vizma Beļše-
vica) Pēteris Plakidis un trīs Mārtiņa 
Brauna dziesmas Lec saulīte (Rasa 
Bugavičute), Mīla ir kā uguns (Jānis 
Peters), Saule, Pērkons, Daugava (Jā-
nis Rainis). Pēdējo dziesmu publika 

pieprasīja atkārtot un aizrautīgi dzie-
dāja līdzi.

Pēc koncerta Inta Vīste (Wiest) 
paziņo, ka PBLA gada balva piešķir-
ta latviešu sporta ārstam Visvaldim 
Nagobadam. Benita Jaundāldere 
pasniedz Latviešu fonda balvu Dr. Ju-
rim Cilnim un Sarmīte Dāvidsone 
godina ar ALA atzinības rakstiem 
Ivetu Felzenbergu, Ainu Uskuri 
un Intu Vīsti, un ar LBVŠ atzinības 
rakstiem Dainu Kusinu, Viju Raudu 
un Ainu Uskuri. Andris Pružinskis, 
kuram pagājušajā vasarā, viesojoties 
Rīgā kopā ar savu un Edmunda Lei-
ša ģimeni un radiem bija radusies retā 
iespēja ielūkoties Brīvības pieminekļa 
reprezentatīvajās iekštelpās un parak-
stīties Goda grāmatā, nodeva vērtīgu 
dāvanu – grāmatu Brīvības pieminek-
lis – tautas celts un aprūpēts no Rīgas 
pieminekļu aģentūras Sietlas latviešu 
garīgajam un sabiedriskajam centram, 
kuru viņš pasniedza prāv. Dairai Cil-
nei un Sarmītei Dāvidsonei. Savukārt 
Imants Šmidchens interesantā stāstī-
jumā dalījās par ceļojuma iespaidiem 
Latvijā ar studentu grupu Sveika, Lat-
vija! un ieteica Latvijas apmeklētājiem 
nobaudīt šefpavāra Vilhelma slavenās 
pankūkas.

Un tad Inta Vīste iepazīstina tau-
tiešus ar svētku goda viešņu, izcilo 
prozas meistari un esejisti Noru Ikste-
nu. Tautas tērpā, 
aplausu pavadīta, 
gaiša un smaidīga 
rakstniece vis-
pirms pateicās par 
laipno uzņemšanu 
tālajā krastā Siet-
lā. Noras Ikstenas 
svētku runa, eseja 
Dzimtenes sajūtas 
bija īsa, emocionā-
li spraiga, trāpīga 
vietai un laikam, 
valodā lakoniska 
un tomēr eleganta, 
bet pārpilna mī-
lestībā pret savu 

Dzimteni Latviju. Tas bija stāsts par 
došanu vairāk nekā ņemšanu, par to, 
ka Dzimteni var mīlēt kā Imants Zie-
donis – „viņš Latvijai ieskatījās acīs 
un bija viņai viss...“, kā Dzintars So-
dums – „ir laimīgs, ka piedzimis Lat-
vijā“, kā jebkurš, kas, ja mīl, tad mīl 
kādu tādu, kāds viņš ir – arī ar trūku-
miem.

Pēc svētku runas tautieši izbaudīja 
divus simtgadei ceptus kliņģerus, tor-
tes, kā arī igauņu un lietuviešu dāvātas 
kūkas, sarunājās, fotografējās un lū-
dza rakstnieces autogrāfu grāmatām.

LBVŠ pateicās Kreigam un Kris-
tīnai Bartelson par garšīgajām pus-
dienām, Gunai un Vilnim Klepe-
riem, Dainai un Laurim Švarciem 
par lielisko ABBE vīna ziedojumu 
valsts svētkiem. Paldies Siguldas bal-
sīm un visiem, kas palīdzēja sarīkot 
šos neaizmirstamos, skaistos svētkus! 
Kā novēlēja mūsu prāveste Daira Cil-
ne – šo dienu svinējām no visas sirds! 
Sietlas latviešu sabiedrība sveic rakst-
nieci Noru Ikstenu par 28. novembrī 
saņemto 2018. gada Izcilības balvu 
kultūrā (romāna Mātes piens tulko-
šanas un izdošanas tiesības jau ar šo 
brīdi ir pārdotas 9 valstīm!). Vēlam vēl 
daudz jaunu, skaistu uzvaru literatū-
ras laukā!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

Sietlā Valsts svētkus svin no visas sirds
Svētku goda viešņa – Nora Ikstena

Apmeklētāji dzied himnu.
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Jaunieši. No kreisās sēž: Zinta Lucāne, Konrads Leitis, 
Kristaps Kancāns. Stāv Andra Atvara un Diāna Atvara.

FO
TO

 Jā
ni

s R
og

ai
ni

s



Svētdien, 2018. gada 9. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 17. lpp.

Kultūras biedrība 
Norge-Latvija, sadarbī-
bā ar Latvijas vēstniecī-
bu un Latviešu Biedrību 
Norvēģijā, aicināja uz 
Simtgades sarīkojumu 
sestdienas, 10. novem-
bra, pēcpusdienā, Oslo. 

Sarīkojumā piedalījās pāri par 300 pie-
augušo un ap 60 bērnu.

To ievadīja tautas deju kopa Ziemeļ-
meita ar divām dejām. Kultūras biedrības 
priekšnieks Ķels Mire-Jensens (Kjell 
Myhre-Jensen) sveica sarīkojuma da-
lībniekus norvēģu un latviešu valodā.

Tad dejoja Ziemeļmeita, dziedāja 
koris Laipa gan pats, gan kopā ar Kas-
taņa skolas bērniem. Soprāns Ilze Ko-
zlovska dziedāja divas Jāzepa Vītola 
un vienu Jāņa Mediņa dziesmu; viņu 
pavadīja pianists Markus Kvīts. Četr-
padsmit gadus vecā Sabīna Budrevi-
ca, kurai dzimšanas diena ir 18. no-
vembrī, lasīja savu Vēstuli Latvijai.

Vēstniece Judīte Dobele saturīgā 
runā atskatījās pagātnē, vērtēja tagad-
ni un raudzījās nākotnē. Pēc vēstnie-
ces runas visi dziedājām Latvijas un 
Norvēģijas himnas.

Programma turpinājās ar grupas 
Autobuss debesīs koncertu. To man 
grūti vērtēt. Saprotu, ka mainās ir 
mūzika, ir arī valodas vārdu nozīme. 

Ja piesaka nākošo dziesmu, manā uz-
tverē dziesma ir ar vairākiem pantiem, 
katrs ar citādu tekstu, tagad dziesma ir 
nedaudz teikumi, kurus, vai nu tais pa-
šos toņos, vai variējot, izdzied atkal un 
atkal. Bet es, akmens laikmeta cilvēks, 
jau nebiju koncerta mērķauditorija. Sa-
nāksmes dalībnieki, visumā jaunlatvie-
ši, koncertu sveica vareniem aplausiem.

Pēc koncerta vēstniece pasniedza 
Ministru prezidenta Pateicības raksts 
korim Laipa, tautas deja kopām Ziemeļ-
meita, Ozoliņš un Pērkoņkalns. Tāpat arī 
Latviešu valodas aģentūras Atzinības 
rakstus Kastaņa skolas vadītājai Sand-
rai Smiltniecei un skolotājām Ievai Mel-
bārdei un Alisei Hjelmtvedt. Ar to no-
slēdzās svētku programmas pirmā daļa 
un Ķels Mīre-Jensen aicināja vēstnieci 
Judīti Dobeli un laikam vecāko sarīko-
juma dalībnieku Hariju Valdmani, ku-
ram ir apritējuši 95 dzīves gadi, iegriezt 
Simtgades kūku. Vareno, 170 x 85 cm 
lielo kūku bija cepušas 10 cepējas, to 
kopā sašuva un izgreznoja Karina Cir-
se-Kļaviņa. Kūka ar vēstniecības gādāto 
Rīgas šampānieti garšoja lieliski. Kad 
dalībnieki bija mielojušies ar kūku un 
pašu sanestiem groziņiem, vakars tur-
pinājās ar Autobusa debesīs mūziku, un 
dejot gribētāji varēja izlocīt kājas.

Latvijas Ģenerālkonsuls Arvids 
Grundeķens (Arvid Grundekjøn) ar 

kundzi pirmdienas, 19. novembra, va-
karā ielūdza vēstnieci Juditi Dobeli ar 
vīru Normundu un vēstniecības darbi-
niekus, Latvijas Goda konsulu Norvēģi-
jā un vēl darbīgos, vietējos veclatviešus 
uz Simtgades vakariņām. Ap 30 viesu 
pavadīja patīkamu vakaru ģenerālkon-
sula namā. Protams, tika dziedāta Latvi-
jas himna un vakara gaitā arī Pūt, vējiņi.

Otrdien, 20. novembrī, Oslo Rātsna-
ma zālē no plkst. 18.00 līdz 21.00 bija 
vēstnieces pieņemšana diplomātiskam 
korpusam, Latvijas sadarbības partne-
riem, Latviešu organizāciju vadītājiem un 
aktīvajiem vietējiem latviešiem. No Oslo 
un Norvēģijas sveica Oslo pilsētas vecākā 
(Ordfører) Marianne Borgen. Bija plaša 
programma, uzstājās gan islandieši, poļi, 
lietuvieši un pašmāju Laipa un Ziemeļ-
meita. Žēl, ka zālē nebija paaugstinājums, 
tagad tikai tuvāk, puslokā stāvošie varēja 
redzēt notiekošo, pārējiem bija jāpietiek 
ar dzirdēto. Pēc programmas bija vīns, 
uzkodas un iespēja tikties un parunāties. 
Lietuvieši bija izcepuši varen skaistu, bal-
tiešu rakstiem dekorētu torti – sveicienu 
Latvijai Simtgadē. Visi pieņemšanas da-
lībnieki dabūja nogaršot skaisto torti.

Ar šo pieņemšanu noslēdzās Latvi-
jas Simtgades svinības Oslo, un ar di-
vām dienām jau bijām Otrajā Simtgadē.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

gad, atjaunotajā Latvijā.
Bet tautas valstsgriba izriet no tās 

pašapziņas, kas tiek izteikta vēstī par 
sevi, kas un kāpēc viņi ir. Kas ir mūsu 
nācijas pašapziņas pamatvēsts, ko paši 
paužam par sevi?

Atbildot uz šo jautājumu, jāsaka, 
ka šobrīd pastāv divas pretējas vēstis. 
Pirmā, – mēs esam upuri, aizvien ap-
spiesti, vēstures pabērni, bāreņu tauta, 
kas smakusi septiņsimt gadu verdzības 
jūgā. Aizrunājas pat līdz tam, ka esam 
stukaču un nodevēju tauta. Ja esam 
vergu pēcnācēji, kolaboranti un līdēji, 
tad gan nav saprotams, kuri un kādēļ 
dibināja un izcīnīja valsti, kuri pēc tās 
ilgojās un kuriem to vajadzēja atgūt?

Otrā – jēgpilnā, un tāpēc parei-
zā, – ka neskatoties uz dažādiem ie-
brucējiem, mēs tomēr esam gribējuši 
un spējuši cīnīties par savām pamat-
vērtībām, esam pat ieguvuši un atjau-
nojuši savu valstiskumu.

Ko vēsturnieki saka par šīm vēs-
tīm?

Par pirmo E. Andersons raksta: 
13.-20. gadsimtu vēsture iztulkota kā 
nepārtraukts latvju tautas ciešanu 
laikmets. Latviešu tauta bijusi tikai 
pasīvs objekts un nevis līdzveidotājs. 
Šāda doma vēl tagad izpaužas trafa-

reto svētku runu klišejās, kas piemin 
Latvijas vēstures septiņsimtgadīgo 
verdzību. Runātāji parasti neapjauš, 
ka no vēstures viedokļa šāds teiciens 
ir absurds, no psiholoģiskā slimīgs un 
no patriotiskā kaitīgs.

Par otro U. Ģērmanis saka: Lat-
viešu tautas vēsture ir stāsts par lat-
viešu tautas nemitīgo brīvības cīņu, 
par lieliem upuriem un slaveniem va-
roņdarbiem.

Kurai no vēstīm taisnība? Katrai 
var piemeklēt faktus un argumentus. 
Bet vēsture nav tikai jautājums par bi-
jušo, bet daudz vairāk par to, ko no tās 
secinām, mācam un galvenais – dau-
dzinām, pavairojam, ar ko aizpildām 
savu informatīvo un vērtībtelpu?

Kuru ceļu iesim? Vaimanātāju, 
pašapsūdzētāju, sevis noliedzēju vai 
cīnītāju un varoņu ceļu? Zināt node-
vējus un stukačus vajag, tautai jāzina 
ne tikai savi varoņi, bet arī antivaroņi, 
lai saprastu, kā top par tādiem, lai zi-
nātu neiekristu uz tiem banālajiem un 
primitīvajiem kārdinājumiem – bailes, 
godkāre, mantkāre u.tmldz., ar kuriem 
kādreiz tiekam pārbaudīti. Arī mums 
nodarītās pārestības aizmirst nedrīkst, 
jo tas ir noticis ar mūsējiem.

Ko izvēlamies par savas tautas 
pārstāvi – Augustu Kirhenšteinu vai 
Oskaru Kalpaku?

Ja būtu izvēlējušies Kirhenšteinu – 

mīkstmiesīga, naiva gļēvuļa paraugu, 
Atmoda nenotiktu. Bet mēs sava gara 
zemdegās joprojām bijām un palikām 
kalpakieši, jo par paraugu intuitīvi bi-
jām izvēlējušies pašaizliedzīgu latvie-
šu karavīru.

Tas ļauj šodien izteikt mūsu tautas 
vēsti šādi: mūsu vēsture ir nevis ap-
spiesto un izmantoto vēsture, bet brī-
vības alku, pretošanās cīņu un uzvaru 
vēsture! Tādēļ, ka mēs vienmēr esam 
gribējuši būt mēs paši. Mēs vienmēr 
esam ir cīnījušies par savu brīvību, – 
labvēlīgos, nelabvēlīgos un neiespēja-
mos apstākļos – VIENMĒR!

Morāli labvēlīgie apstākļi bija Ne-
atkarības karā, kad varējām cīnīties par 
saviem mērķiem, savās formās, savu 
komandieru vadībā. Nelabvēlīgi aps-
tākļi bija Leģionā, kad maksa par pa-
šas cīņas iespēju bija vācu forma. Ne-
iespējami apstākļi bija partizānu karš, 
kad cīnījāmies bez Rietumu atbalsta un 
pret milzu pārspēku. Pilnīgi neiespē-
jami apstākļi bija vēlākā nevardarbīgā 
pretestība, jo nebija pat cerību stariņa 
uz jelkādu rezultātu. Svecīšu iedegšana 
pie J. Čakstes, okupācijas karogu no-
raušana un Latvijas karogu uzvilkšana, 
pragmatiski skatoties, šķita bezjēdzīgs 
risks, taču tas uzturēja tautas pašapzi-
ņu. No nieka svecītēm toreiz esam no-

Jautājumi, pirms svinam
Turpinājums no 1. lpp.

Svin Latvijas Simtgadi Oslo
Virkne pasākumu ar koncertiem

 
Turpinājums 19. lpp.
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Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

KĀRLIS PRIEDKALNS

dzimis 1967. g. 22. septembrī  Minneapolē MN, ASV
miris 2018. g. 26. oktobrī Adelaidē, Dienvidaustrālijā

Sēro Priedkalnu ģimene, radi un draugi Austrālijā, Latvijā un ASV un
korporācijas Lettgallia konvents

Valodnieks un filozofs Kārlis Priedkalns mūžībā
EULOGIA, Kārlim Priedkalnam mūžībā aizejot 2018. g. 26. oktobrī

Mūžībā no Adelaides Latviešu 
evanģēliski luteriskās baznīcas iz-
vadīja Kārli Priedkalnu, kurš 51 
gadu vecumā acis uz mūžu slēdza š.g. 
26. oktobrī. Kārlis piedzima Ameri-
kas Savienotajās Valstīs, Minnesotas 

pavalstī Minneapolē 1967. g. 22. sep-
tembrī, kur viņa tēvs Jānis strādāja 
Minnesotas Universitātē un māte Sar-
ma iesāka skolotājas gaitas kā valodu 
un literatūras skolotāja. Ģimenē jau 
bija Kārļa māsa Māra, bet tad sekoja 
vēl pieci bērni Kārlis, Indra, Dāvids, 
Anna un Toms.

Tēva darba un tālāku studiju gai-
tās ģimene dzīvoja Vācijā (Minhenē 
un Gīsenē), Francijā (Lionā un Parī-
zē), Anglijā (Kembridžā), ASV (Har-
vardā) un beidzot Austrālijā, Adelai-
dē, kur ģimene ieradās 1972. gadā. 
Kārļa skolas gaitas iesākās Kembri-
džā Anglijā, bet turpinājās Adelaidē 
Linden Parka pamatskolā, Norvudas 
(Norwood) vidusskolā, pēc tam Ade-
laides Universitātē, ko viņš nobeidza 
ar bakalaura (B.A.) grādu valodnie-
cībā un filozofijā. Šai laikā viņš arī 
mācījās mūziku – vijoles un klavieru 
spēli, trenējās Otto vingrotavā un, 
kopā ar brāļiem un tēvu, veica garus 
divriteņbraucienus Austrālijas lau-
kos. Dzīvās dabas pētniecība mikro-
pasaulē un kosms bija viņa aizrauša-
nās.

Visus Adelaides gadus Kārlis ak-

tīvi piedalījās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē; beidza Adelaides latviešu sko-
lu, kur vēlāk darbojās par skolotāju, 
Annas Ziedares Vasaras vidussko-
lu, un bija skauts Latviešu skautu 
centrālajā organizācijā. Bija aktīvs 
Latviešu jaunatnes Nacionālā darba 
grupā, informējot Rietumu pasauli 
par okupētās Latvijas un uz Sibīriju 
deportēto latviešu likteņiem. Vienu 
gadu (1991.-92.g.) Kārlis bija Latvi-
jas vēstures un angļu valodas sko-
lotājs Rīgas 1. Kristīgajā vidusskolā 
Latvijā. Daudz ceļojis ar ģimeni gan 
Eiropā, gan Austrālijā. Bija tēva un 
vectēva korporācijas Lettgallia lo-
ceklis.

Pēdējos gadus Kārlis dzīvoja 
vienatnē, pārtrauca tālākas studijas 
valodniecībā un cīnījās ar veselības 
problēmām. Kārli atceramies kā mīļu 
cilvēku, erudītu un inteliģentu, norū-
pējušos par dabas un dzīvības aizsar-
dzību, par pasaules ekoloģisko stāvok-
li. Viņš bija nelokāms patiesības un 
taisnības aizstāvis.

Lai Kārlim vieglas smiltis!
Ģimene

Kārlis Priedkalns
22.09.1967. – 26.10.2018.



Svētdien, 2018. gada 9. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 19. lpp.

Novembra mēnesis kristiešiem ir 
raksturīgs ar mirušo sevišķu piemi-
nēšanu gan kopējos dievkalpojumos, 
gan privātās lūgšanās, gan apmeklējot 
aizgājušo atdusas vietas. Šai mirušo 
pieminēšanai ir gan cilvēcīgais, gan 
reliģiskais pamatojums, tas ir gan pie-
tātes, radniecības un draudzības aplie-
cinājums viņu dvēselēm.

Saulainajā 4. novembra dienā 
Adelaides Centennial kapsētas Flo-
rey kapličā bija pulcējušies tuvinie-
ki, radi un draugi piemiņas brīdī, lai 
domās tiktos ar tuvajiem un visiem 
vēlētu dvēseles mieru. Prāvesta Jāņa 
Priedkalna un diakona Ivara Ozola 
vadītais sprediķis, visu kopīgi dziedā-
tās dziesmas ērģelnieces Edītes Zim-
mermannes pavadījumā un vīru kora 
Daugava sirsnīgās dziesmas diriģen-
tes Ineses Laines vadībā radīja īpašu 
un pārdomām pildītu brīdi.

Senāk Latvijā šo dienu sauca par 
Dvēseļu dienu. Bet nu ir vienalga, kā no-
saucam šo dienu, galvenais ir mūsu pa-
tiesā attieksme pret viņsaulē mītošajiem.

Kur dvēseles mājas un atpūtas viet’,
Kur spārni, zem kuriem tā dusēt var 

iet?
Vai pasaulē miers tāds un patvē-

rums būs,
Kur grēks nevar iekļūt un valdzināt 

mūs?
Dziesma grūtam brīdim Kur dvēse-

les mājas; teksta autors Francs Ludvigs 
Jergens, tulkojis Roberts Bērziņš.

I. V.
Laikrakstam „Latvietis“

Šķiet, ka svētki kap-
sētā varētu notikt tikai 
tad, ja mūžībā ir aizgājis 
kāds naidnieks, nevē-
lams cilvēks.

Latviešiem ir divas 
vienreizējas tradīcijas: 

Dziesmu un Deju svētki un Kapu svēt-
ki. Tie ir īpaši svētki, kurus svin, lai ne-
aizmirstu un kopīgi pieminētu mūžībā 
aizgājušos tuviniekus, draugus un lab-
darus. Kapsētas latviešiem ir svētvietas.

Laika apstākļi Toronto latviešu 
Kapu svētkiem, maigi izsakoties, šo-
gad nebija labvēlīgi. 9. septembris 
bija vējaina un viena no aukstākajām 
dienām 2018. gadā. Trīcēja rokas, kla-
bēja zobi. Labi bija tas, ka nelija lietus.

Neskatoties uz nelabvēlīgo lai-
ku, arī šogad Kapu svētkos piedalījās 
prāvs skaits dalībnieku. Neviens ne-
aizgāja prom, visi izdzīvoja, un Kapu 
svētki bija nosvinēti.

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Svētki kapsētā?
Latviešu tradīcija arī Toronto

No kreisās: Mācītāja dr. Anita Gaide, Vaira Gertnere, prāv. Ilze Kuplēna-Jūver-
ta (Ewart), Vilis Mileiko, māc. Ģirts Grietiņš, ērģelnieks Dāvids Šmits.
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Aizgājušo pieminēšana Dvēseļu dienā
Adelaidieši pulcējas „Centennial“ kapsētā

Vīru koris „Daugava“ diriģentes Ineses Laines vadībā.
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nākuši līdz varenam svētku salūtam šo-
dien. Vai bija vērts riskēt un cerēt, ticēt, 
gribēt pilnīgi bezcerīgos apstākļos? Jā, 
un vēlreiz – jā! Mēs uzturējām savu 
pašapziņu, atcerējāmies, ka mums reiz 
bija sava valsts, gribējām to atpakaļ, un 
kaut šajā nozīmē – mēs cīnījāmies!

Ja lietas skatam lielmērogā, kā tas 
tik lielos svētkos pienākas, jāsaka, ka 
šīs vēsts lielais pierādījums ir mūsu 

vēstures megafakts – pati Latvijas 
valsts esība. Tāpēc svinam ko svarī-
gāku par valsts kā pārvaldes aparāta 
pastāvēšanu, mēs svinam savas tautas 
valstsgribu. Jo jau veselu gadsimtu 
mums ir griba un spēks par to iestā-
ties. Un nedomāsim, ka patriotisms 
ir pārliecība par savas valsts perfek-
tumu. Pie tās mums vēl ir ļoti daudz 
ko pilnveidot. Patriotisms ir pārliecība 
par savas valsts nepieciešamību un tā-
dēļ gatavību to aizstāvēt.

Dievs, radot cilvēkus, kā pirmo 

uzdevumu tiem lika kopt un sar-
gāt (1 Mozus 2, 15) viņiem uzticēto 
zemi – Ēdeni. Mums tāda ir Latvija, 
tāpēc šodien apliecinām cieņu visiem 
tās zināmajiem un nezināmajiem ko-
pējiem un jo īpaši sargātājiem – vi-
siem, kuri militārās un nemilitārās 
cīņās un karos iestājās un dara to jop-
rojām – par kādu no mūsu vērtībām – 
tautu, zemi, valodu, kultūru, suvereni-
tāti, vēsturi, varoņgaru.

Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

Jautājumi, pirms svinam
Turpinājums no 17. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. decembrī.
€1 = 1,57660 AUD
€1 = 0,89085 GBP

€1 = 1,65580 NZD
€1 = 1,13710 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 12. dec., plkst. 10.30 izbrau-
kums no ALB nama uz Mannum, lai 
tur Murray upes tuvumā pusdienotu 
hotelī Pretoria. Pusdienu cena, sākot 
no $15 (senior ēdienkartē). Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 6. dec.
Ceturtdien, 13. dec., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 15. dec., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kursu 
eglīte. Visi čaklie cepēji un vārītāji 
ir aicināti uz Eglīti. Lūdzam atnest 
groziņu ar savu mīļāko ēdienu, lai 
dalītos ar citiem, kā arī mazu dāva-
niņu $10 vērtībā Laimīgajam katlam. 
Janvārī pavārmākas kursi nenotiks, 
bet atsāksies nākamgad, 23. febru-
ārī.
Svētdien, 16. dec., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Ceturtdien, 20. dec., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 22. dec., plkst. 12.30 Dau-
gavas Vanagu namā rakstnieces Biru-
tas Eglītes priekšlasījums Latvija 100 
gados ar sekojošu vanadžu sarūpēto 
kafijas galdu.
Svētdien, 23. dec., plkst. 12.00 Tālavā 
tiek rīkota ASK eglīte.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
 Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 11. dec., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 16. dec., plkst. 11.00 3. Adven-
ta dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 23. dec., plkst. 11.00 4. Adven-
ta dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 14. dec., plkst. 12.00 Se-
nioru saieta Eglīte Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. dec., plkst. 10.00 Trešās 
Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpo-
juma draudzes eglīte. Būs pusdienas, 
dziesmas, trivia spēle, sadraudzība.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 16. dec., plkst. 9.30 
III Adventes dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Svētdien, 9. dec., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 9. dec., plkst. 15.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē kon-

certs Adventa Gaismā. Līdzās profe-
sionāliem mūziķiem, Latvijas mūzi-
kas skolu talantīgākajiem audzēkņiem 
un dažādiem kolektīviem, ik gadu šajā 
koncertā piedalās Jāzepa Mediņa Rī-
gas 1. mūzikas skolas (JMR1MS) ka-
merorķestris Armonico, kuram šogad 
tiek svinēta 25 gadu jubileja.
Ceturtdien, 13. dec., plkst. 19.00 Lie-
lajā ģildē Sinfonietta Rīga un diriģents 
Normunds Šnē atkal satiksies festivā-
lā Eiropas Ziemassvētki ar brīnišķīgo 
Mocarta mūzikas izpildītāju – soprānu 
Ingu Kalnu. Līdzās Mocarta trāpīgajiem 
opertēlu portretiem programmā lieliski 
iederas divas austriešu ģēnija simfonijas.
Piektdien, 14. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 15. dec., plkst. 19.00 atjauno-
tajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē 
Ziemassvētku festivāla atklāšanas kon-
certā tiksimies ar uzlecošo vijoļspēles 
zvaigzni Kristīni Balanas, kura kopā ar 
Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri 
(LNSO) diriģenta Gunta Kuzmas vadī-
bā atskaņos pasakaini skaisto Fēliksa 
Mendelsona Vijolkoncertu mi minorā. 
LNSO skanējumā uzmirdzēs arī Džo-
akīno Rosīni uvertīra operai Seviljas 
bārddzinis, Volfganga Amadeja Mo-
carta Sešas vācu dejas un Franča Šū-
berta Piektā simfonija Si bemol mažorā.
Līdz šī gada beigām Jaunpils luterā-
ņu baznīcā izstāde Reformācijai 500 – 
Latvijas ev. lut.s baznīcas Liepājas bīs-
kapa emeritus Pāvila Brūvera veidotais 
stāstījums Ceļojums reformācijā.  ■

10. decembris
Guna, Judīte
1858. žurnālists, rakstnieks Nikolajs 
Puriņš.
1933. ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks, 
akadēmiķis Jānis Stradiņš.
1933. ārsts, sabiedrisks darbinieks 
Andris Kadeģis.
1974. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Reinis Dancis.

11. decembris
Valdemārs, Valdis, Voldemārs
1938. rakstnieks, publicists Atis Skal-
bergs.
1938. nacisti saņem pāri par 90% no 
balsīm vēlēšanās Mēmelē (Lietuvā).

12. decembris
Iveta, Otīlija
1878. gleznotājs, scenogrāfs, kostīmu 
mākslinieks Jānis Kuga.
1943. latviešu uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš.
1948. dibināta Toronto latviešu ev. lut. 
Sv. Jāņa draudze.
1951. psihologs, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Aldis Putniņš.
1953. Teātra režisors Mihails Gruz-
dovs.

13. decembris
Lūcija, Veldze 
1928. baletdejotāja Velta Vilciņa.
1938. Rīgā, Brīvības ielā atklāta Tiesu 
pils, tagad Ministru padomes ēka.
1939. bibliotekāre Anda Purena.

1978. basketbolists un bokseris 
Kaspars Kambala.

14. decembris
Auseklis, Gaisma
1928. grafiķis Dainis Rožkalns.

15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
1884. fotogrāfs Vilis Rīdzinieks (kurš 
uzņēma vienīgo fotogrāfiju no Latvijas 
neatkarības pasludināšanas Nacionālā 
teātrī 1918. gada 18. novembrī).
1888. tulkotājs Augusts Ģiezens.

16. decembris
Alvīne
1898. rakstnieks Kārlis Fimbers.  ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi


