
Amerikas Latviešu apvienībai 70
Kongresā piedalās Latvijas ārlietu ministrs
2021. gada 21., 22. un 23. oktobrī ASV pilsētā Čikāgā norisinājās Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 70. kongress, kura 
norisēs piedalās Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

„Šogad aprit 70 gadi 
kopš dibināta Ameri-
kas Latviešu apvienība, 
kas pārstāv un vieno ap 
100 000 latviešu visā 
Amerikā. Šis ir laiks, 

kad izvērtēt paveikto un izvirzīt jau-
nus mērķus nākamajiem gadiem. Man 
ir liels gods būt klāt šajā vēsturiska-

jā notikumā un piedalīties Kongresa 
darbā. Visā pastāvēšanas laikā ALA 
ir uzturējusi un vienojusi latviešu 
sabiedrību Amerikā, rūpējusies par 
latviešu valodas un kultūras sagla-
bāšanu, veicinājusi Latvijas vēstures 
apguvi un sniegusi atbalstu Latvijai 
centienos būt demokrātiskai, tiesiskai 
un drošai valstij,“ apsveikuma uzrunā 

Jūs atzīsiet patiesību 
un  patiesība  darīs  jūs 
brīvus (Jņ 8, 32).

Kāpēc atceramies 
Gunāru Astru? Kas viņš 
mums ir?

Savā Pēdējā vārdā viņš uz to ir at-
bildējis: es... uzdrošinos teikt – (esmu) 
latvietis. Viņš arī paskaidro savas dzī-
ves pamatmotīvu: Mani šeit ir atvedu-
si mīlestība un cieņa pret manu tautu, 
kā arī varmācīgie pasākumi, kas vērsti 
uz manas tautas dvēseles noniecināša-
nu un noplicināšanu.1

Tā bija patiesība. Ja mums, citiem, 
bailes lika to sevī apspiest, tad viņam 
gluži pretēji – patiesība radīja tiesības 
un pienākumu to vēstīt, apliecināt un 
iestāties par to. Viņa saistība ar patie-
sību bija tik stipra, noteikta un nelokā-

ma, ka viņš burtiski piederēja tai. Tas 
deva milzīgu spēku un morālu pārā-
kumu pār kompartijas režīmu un tās 
kalpiem – čekistiem. Kā lai neatceras 
Jēzus teikto: jūs  atzīsiet  patiesību  un 
patiesība darīs jūs brīvus (Jņ 8, 32).

Tā bija patiesība par to, ko tagad 
uztveram kā pašsaprotamu. Toreiz tā 
nebija. Gunāram Astram tā bija ne ti-
kai zināšana par to, ka mums, latvie-
šiem, reiz bija sava valsts, bet daudz-
kārt vairāk – vajadzība, pārliecība un 
griba to atgūt. Tagad šī atziņa ir Valsts 
prezidenta formulēta šādi: Latvija  ir 
dibināta  tieši  kā  latviešu  nacionāla 
valsts.2 Nevienai citai tautai neatkarī-
ga Latvijas valsts nebija tik kardināli 
vajadzīga kā latviešiem.
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Karavīrs Gunārs Astra
Garīdznieka skatījums
Atzīmējot Gunāra Astras dzimšanas 90. gadadienu 22. oktobrī.

Skats uz Melburnas pilsētas centru no Elvudas pludmales 2021. gada oktobrī.
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„Kāds  ir  tavs 
vārds?“ Tā mēs dzie-
dam un jautājam Ērika 
Ešenvalda dziesmā ar 
Andreja Eglīša vārdiem.

Līdzīgs jautājums 
tika pacelts, kad cilvēki 

klausījās Jēzus Kristus vārdus par šo 
pašu tematu. Jēzus nupat bija teicis: 
„Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs pa-
tiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit 
patiesību,  un  patiesība  darīs  jūs  brī-
vus.“ Klausītāji atbildēja: „Mēs  esam 
Ābrahāma dzimums un nekad neesam 
bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad Tu 
saki: jūs būsit brīvi?“ (Jņ. 8:31-33).

Šodien mēs varbūt teiktu: „Mēs 
esam  latvieši  un  neesam neviena  cil-
vēka  vergi. Kā  tad  Tu  saki:  jūs  būsit 
brīvi?“ Ko nozīmē brīvi? Par to mēs 
domāsim vēl vairāk nākamo mēnesi, 
jo tuvojās mums Latvijas Valsts svēt-
ki, bet ir vērts jau šajā mēnesī pacelt 
šo jautājumu.

Šajā mēnesī pirms 504 gadiem 
viens mūks, vārdā Mārtiņš, pienagloja 
95 tēzes pie baznīcas ziņojumu dēļa, lai 
šo jautājumu iztirzātu. Šī bija diena, ko 
šodien saucam par Reformācijas Die-
nu. Lutera tēzes rādīja uz to, ka neesam 

tik brīvi, kā mēs domājam, un veidi, kā 
līdz šim esam mēģinājuši savu brīvību 
iemantot, ir nederīgi. Jēzus savu teikto 
papildināja ar vārdiem: „Patiesi,  pa-
tiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku 
dara,  ir  grēka  vergs.“  Citos vārdos, 
runa šeit nav par politisko vai nacionā-
lo brīvību. Tu vari būt ārēji brīvs, bet 
iekšēji vergs. Runa ir par indivīda brī-
vību no grēka. Luters apliecināja savu 
brīvību ar šiem vārdiem: „Es  ticu, ka 
Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva 
mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, 
no  jaunavas  Marijas  piedzimis,  ir 
mans Kungs. Viņš mani, pazudušu un 
pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpir-
cis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no 
nāves un no velna varas.“ Tikai viens 
vārds var mums šādu brīvību sagādāt 
un likt piedzīvot. Jēzus turpināja: „Ja 
nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi bū-
sit brīvi.“ (Jņ. 8:36). Apustulis Pēteris 
mācīja: „Nav pestīšanas nevienā citā; 
jo  nav  neviens  cits  vārds  zem  debess 
cilvēkiem dots, kurā mums lemta pes-
tīšana.“ (Ap.Dar. 4:12). Andrejs Eglītis 
atbild savu pašu jautājumu ar vārdiem: 
„tavs vārds mums mīlestība ir.“ Dievs 
ir mīlestība, un tamdēļ sūtīja savu 
vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai 
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„Brīvība!“
Pārdomas Reformācijas svētkos

šī mīlestība būt skaidri redzama Viņa 
krusta nāvē. Ticībā Jēzum Kristum 
vien to saņemam. To mēs svinam Re-
formācijas Svētkos. Šī garīgā brīvība ir 
arī pamats valsts brīvībai, ko svinēsim 
un atcerēsimies novembra mēnesī. Lai 
Dievs palīdz mums to neaizmirst.

Tas visu spēj, kas tic un cer,
Kas mūžību ap sevi tver
Un dzīvo viņas varā.
Jo ticība tāds spēks var būt,
Kas neredzamo redz un jūt.
Un visu jaunu dara.
No ticības uz ticību
Mēs redzam Dieva taisnību,
Kas atklājas mums Kristū.
Mums evaņģēlijs māca to,
Ar Svēto Garu apgaismo, 
Kaut viss še tumsā dzistu. 
Ak, kaut mēs spētu ticēt tā,
Kā Mārtiņš Luters ticēja
Un dzīvi pavadīja.
Tiem ticība daudz prieka sniegs,
Kas to ne mūžam neaizliegs,
Kā tie, kas pirms mums bija.
Ticiet, ceriet, Dievu teiciet,
Kristu sveiciet, Visās audzēs, 
Mūsu tēvu tēvu draudzēs.

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

sacīja E. Rinkēvičs.
Latvijas ārlietu ministrs vērsa uz-

manību uz ALA lielo nozīmi Latvijas 
neatkarības idejas saglabāšanā ilgajos 
okupācijas gados un Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanā. „ALA 
vienmēr ir bijusi nozīmīgs Latvijas sa-
biedrotais, atbalsts un partneris mūsu 
kopīgo mērķu īstenošanā. Jūs esat pa-
līdzējuši Atmodas gados ar padomu, 
atbalstot cīņu par Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanu, kā arī Krievijas ar-
mijas izvešanu no Latvijas teritorijas. 
Īpaši vēlos uzsvērt un pateikties par 
ieguldīto darbu, ko esat paveikuši, lai 
veicinātu Latvijas iestāšanos NATO 
un nodrošinātu pastāvīgu ASV val-
dības atbalstu Latvijas drošībai un 
aizsardzībai. Šis ir bijis arī īpaši sā-
pīgs gads, jo no mums ir šķīrušies 
cilvēki, kuru ieguldījums mūsu valsts 
un tautas attīstībā ir nenovērtējams. 
Vēlos pieminēt ilggadējo Amerikas 
latviešu apvienības ģenerālsekretāri 
Anitu Tēraudu, ilggadējo Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības priekšsē-
di, Amerikas latviešu apvienības un 
Apvienotās Baltiešu komitejas ASV 
priekšsēdi Jāni Kukaini, kā arī izci-
lo diplomātu, sabiedrisko un politis-
ko darbinieku Ojāru Ēriku Kalniņu. 
Viņi bija patiesi Latvijas patrioti, ne-
savtīgi atbalstīja un palīdzēja savai 
valstij. Mums pietrūks viņu padoma, 

dzīvesprieka un optimisma,“ uzsvēra 
Latvijas ārlietu ministrs.

E. Rinkēvičs pateicās ikvienam 
ALA biedram par to nesavtīgo darbu, 
ko dara ikdienā, lai uzturētu un vieno-
tu latviešu sabiedrību, rūpētos par lat-
viešu valodas un kultūras saglabāšanu, 
kā arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

„Pasaule ir kļuvusi arvien neprog-
nozējamāka – Ķīna, Krievija, pandē-
mijas izraisītie ekonomiskie satrici-
nājumi un citi izaicinājumi mazām 
valstīm liek būt īpaši modrām. Arī 
turpmāk Latvijas sadarbība un drau-
dzība ar mūsu sabiedroto ASV ir un 
būs īpaši nozīmīga. ASV ir Eiropas 
draugs, taču tas ne vienmēr ir pašsa-
protami ikvienam. Manuprāt, ka viens 
no Amerikas latviešu apvienības mēr-
ķiem būtu darbs ar jaunās paaudzes 
ASV politiķiem, atgādinot par mums, 
par Eiropu,“ apsveikuma uzrunā sacīja 
E.Rinkēvičs.

Tāpat uzrunā ārlietu ministrs uz-
svēra ALA aktīvo iesaisti Latvijas un 
Amerikas ekonomiskās sadarbības 
un tautsaimniecības attīstības veici-
nāšanā. Piemēram, ir nodibināta un 
veiksmīgi darbojas Latvijas-Ameri-
kas tirdzniecības kamera, aktīvi strā-
dā Latvijas goda konsuli Amerikā, 
regulāri tiek organizēti ekonomiskās 
sadarbības forumi, kur viens no at-
pazīstamākajiem ir Pasaules latvie-
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijā ir atkal iz-

sludināta ārkārtēja si-
tuācija sakarā ar kovida 
pandēmiju. Valdībai 
pagāja daudzas stundas 
pārrunās, lai vienotos 

par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 
uz trim mēnešiem, sākot ar 11. oktob-
ri. Nedēļu vēlāk Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa sasauktā Krīzes va-
dības padome lēma noteikt vēl stin-
grākus drošības pasākumus, ieskaitot 
komandantstundu, jeb „mājsēdi“.

Uzreiz rodas jautājums par labu 
pārvaldību – vai valdība rīkojas plān-
veidīgi vai tikai reaģējot uz skaļākām 
balsīm? Kas būtu tik būtiski mainījies 
nedēļas laikā, kas jau nebija droši zi-
nāms, pieņemot ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu? Kāpēc Krīzes vadības 
padomei bija jāspriež deviņas stundas, 
lai precizētu stingrākos noteikumus?

Kā jau bieži teikts, valdības komu-
nikācijas prasmes pandēmijas jautā-
jumos nav sevišķi augstas. Statistikas 
izklāstīšanā ir trūkumi; ierobežojumu 
pamatojumi bieži nav skaidri un pat 
pamata fakti par pandēmiju netiek 
droši un skaidri izklāstīti.

Prasmīgāka komunikācija varētu 
samazināt melu un muļķu apgalvo-
jumus, ka vispār nav tāda vīrusa, ka 
maskas esot bīstamas, ka vakcīna ir 
bīstama, ka vakcinēti saslimst vairāk 
nekā nevakcinētie... utt. Pa daļai vai-
na varēja būt izglītības sistēmā, kur, 
acīmredzot, izglītojamiem nav pie-
tiekami attīstītas loģiskās domāšanas 
spējas, iemaņas kā atklāt nepatiesas 
ziņas un viselementārākā saprašana 
par statistiku.

Pat Slimību profilakses un kontro-
les centrs savā ikdienas kovida kopsa-
vilkumā Facebook sniedz maldinošu 
statistiku. Precīzu, bet maldinošu. Jo 
vairāk būs vakcinēto, jo vairāk maldi-
nās statistika par to inficēto daļu, kas 
ir vakcinēti, salīdzinājumā ar to daļu, 
kas nav vakcinēti. Tāpēc, ka pieaugot 
vakcinēto skaitam, neizbēgami arī pie-
augs tā daļa no inficētiem, kas ir vak-
cinēti.

Pie komunikācijas trūkumiem ir 
pieskaitāmi paskaidrojumi par kon-
krētiem ierobežojumiem. Mums jā-
pieņem, kā tie balstās uz zinātniskiem 
aprēķiniem. Daži aprēķini parādās 
presē, bet es vēlētos redzēt vairāk in-
formācijas par to modeli, kuru pielieto 
ierobežojumu pamatošanai.

Jāsaprot, ka ierobežojumu noteik-
šana ir valdības politisks pienākums. 
Zinātnieku pienākums ir piegādāt ap-
rēķinus – ja pieņemam ierobežojumus 
„X“, tad varam sagaidīt tik un tik sma-
gi saslimušo un tik un tik mirušo, bet 
ja pieņemam ierobežojumus „Y“, tad 
attiecīgi skaitļi būs atšķirīgi. Tāpat jā-
būt aprēķiniem par finansiālām sekām. 

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 
70. Kongress Čikāgā.
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šu ekonomikas un inovāciju forums. 
„Mēs nezinām kāda būs pasaule pēc 
desmit gadiem, taču šajās ģeopolitis-
kajās vētrās mums ir jānosargā sava 
valsts un jāpadara tā stiprāka,“ nobei-
gumā pauda E. Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs pasniedza Ārlie-
tu ministrijas atzinības rakstu ilgga-
dējam ALA valdes priekšsēdētājam 
Pēterim Blumbergam. P. Blumbergs 
jau vairāk kā 20 gadus ir viens no aktī-
vākajiem Amerikas latviešu kopienas 
pārstāvjiem, kurš sniedzis būtisku ie-
guldījumu ne vien Amerikas latviešu 
kopienas attīstībā un saiknes ar Latvi-
ju stiprināšanā, bet arī Latvijas – ASV 
attiecību veicināšanā.

E. Rinkēvičs arī piedalījās Čikāgas 
Globālās politikas padomes Emerging 
Leaders programmas apaļā galda dis-
kusijā. Savukārt š.g. 21. oktobrī ārlietu 
ministrs apmeklēja Northwestern uni-
versitāti. Apmeklējuma laikā ministrs 
piedalījās apaļā galda diskusijā par Ei-
ropas Savienības, NATO un nākotnes 
transatlantiskajām attiecībām.

Informācijai
Amerikas Latviešu Apvienība ir 

ASV latviešu centrālā organizācija, 
kas pārstāv un vieno ap 100 000 lat-

viešu visā Amerikā. Kopš 2015. gada 
maija ALA priekšsēdis ir Pēteris 
Blumbergs. ALA dibināta 1951. gadā 
ASV galvaspilsētā Vašingtonā, ko no-
dibināja latvieši, kas pēc Otrā pasaules 
kara bija ieceļojuši ASV no Vācijas un 
citu Eiropas zemju bēgļu nometnēm – 
kopā 115 delegāti. Viņi pārstāvēja lat-
viešu organizācijas un draudzes ASV, 
kas tobrīd apvienoja 11 260 ASV dzī-
vojošus latviešus.

ALA dibināšanas viens no inicia-
toriem un dibināšanas kongresa vadī-
tājiem bija starpkaru perioda Latvijas 
sūtnis ASV, diplomāts un jurists Jūlijs 
Feldmanis. Visā pastāvēšanas laikā 
ALA ir uzturējusi un vienojusi latvie-
šu sabiedrību, rūpējusies par latviešu 
valodas un kultūras saglabāšanu, vei-
cinājusi Latvijas vēstures apguvi, kā 
arī sniegusi atbalstu Latvijas centienos 
būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai 
valstij.

ALA finansē un atbalsta Apvie-
notās Baltiešu komitejas darbu un ir 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 
dalīborganizācija. Šobrīd pie ALA 
pieder vairāk nekā 160 dažādas latvie-
šu organizācijas – biedrības, baznīcas 
un kultūras organizācijas, kas apvieno 
vairāk nekā 5 000 biedru no visām 
ASV pavalstīm un tā darbojas kā bez-
peļņas labdarības organizācija.

LR Ārlietu ministrija
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Un valdība lems mūsu visu vārdā kādā 
veidā līdzsvarot iznākumus.

Diemžēl, modeļi nebūs precīzi, kas 
ir vēl viens faktors valdības lēmumos.

Galvenais lūgums valdībai – plā-

nojiet vairāk nekā vienu nedēļu uz 
priekšu, un dodiet mums skaidrāku in-
formāciju par pašu pandēmiju un par 
cīņu pret to.

GN

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem vai paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $61.
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Katrās Kultūras die-
nās (KD) jūs redzēsiet 
jauniešus gandrīz katrā 
pasākumā. Jauniešus 
var atrast, dejojot Tautas 
dejas, piedaloties korī, 
uz skatuves uzstājoties 
teātrī vai uzstājoties kā 

mūziķiem. Jūs arī varētu atrast jaunie-
šus katrā pasākumā, uz kuru jūs do-
daties. Mums patīk apmeklēt mākslas 
izstādes un skatīties vai spēlēt basket-
bola spēles, tāpat kā ikvienam citam.

KD dod iespēju jauniešiem iedzi-
ļināties daudzos un dažādos latviešu 
kultūras aspektos. Dzīvošana Austrāli-
jā acīmredzot nozīmē, ka mēs ikdienas 
dzīvē neesam pakļauti latviešu kultūras 
tradīcijām un pieredzēm, un neko nevar 
salīdzināt ar iespēju, ko tādi notikumi 
kā KD dod jauniešiem, kad viņi var 
atkāpties no savas ierastās austrāliešu 
dzīves un nokļūt latviešu kultūras pa-
saulē, kur jaunieši var uzzināt par lat-
viešu kultūru un to piedzīvot. Lielākā 
daļa no mums ir dzimuši Austrālijā, bet 
mūsu vecvecāki vai vecāki ir dzimuši 
Latvijā. Par laimi daudziem jauniešiem 
ir bijusi iespēja ceļot uz Latviju un bau-
dīt latviešu kultūru. Tādi festivāli kā 
KD vienmēr ir devuši mums iespēju 
uzzināt vairāk par mūsu Latvijas valsti.

KD veido lielu daļu no mūsu kul-
tūras identitātes. Mēs esam audzināti, 
zinot, ka katra gada beigās mēs pava-
dīsim, apmēram, nedēļu, piedaloties 
latviešu pasākumos un aktivitātēs. Tā-
pēc KD ir vieta, kur daudzi no mums 
iegūst piederības sajūtu latviešu kopie-
nai, kā arī izpratni un zināšanas par to, 
ko nozīmē būt latvietim. KD un tamlī-
dzīgi pasākumi ir iemesls, kāpēc daži 
jaunieši, kas apmeklē KD, sauks sevi 
par latviešiem, lai gan viņi nekad nav 
bijuši Latvijā, viņiem nav tās pilsonība 
un pat ir šeit – Austrālijā dzimuši.

KD dod ikvienam nepārspējamu 
iespēju sazināties ar cilvēki no Latvi-
jas. Katru gadu esam ļoti lepni par to, 
ka piedalās ļoti augsti godāti latviešu 
talanti, kā piemēram, Prāta  Vētra. 
Latvijā nav platformas, nemaz nerunā-
jot par Austrāliju, kas ļautu cilvēkiem 
iepazīties ar šiem cilvēkiem. Šī ir ie-
spēja, par kuru, manuprāt, visi Austrā-
lijas latvieši ir pateicīgi, bet šī iespēja, 
patiešām rada lielu piederības sajūtu 
jauniešiem un to nevar atņemt.

Lai gan mūsu latviešu valoda va-

rētu būt labāka, 
KD dod mums 
iespēju izmēģināt 
un praktizēt savas 
valodas zināšanas. 
Latviešu valoda 
ir svarīga, un tā ir 
viena no latviešu 
kultūras mugur-
kauliem, tāpēc 
mēs visi cenšamies 
pēc iespējas vairāk 
valodu lietot un to 
mācīties. Tomēr 
jūs dzirdēsiet, ka 
lielāko daļu laika 
mēs runājam angļu 
valodā, bet tas ir 
tāpēc, ka lielākajai 
daļai no mums mā-
jās nav iespējas ru-
nāt latviski, un tā 
ir mūsu otrā valo-
da. Tāpēc mums ir 
ļoti grūti izveidot 
patiesus sakarus 
un patiesas sarunas latviešu valodā. 
Mēs visi cenšamies izmantot šo iespē-
ju, lai patiešām aptvertu savu latviešu 
mantojumu un iemācītos un praktizētu 
mūsu valodu. KD dod mums, jaunie-
šiem, iespēju iegūt jaunus draugus un 
sakarus ar cilvēkiem no līdzīgas vides, 
un dod mums iespēju atjaunot saites ar 
draugiem no dažādām pilsētām.

Annas Ziedares Vasaras vidussko-
la arī spēlē lielu lomu, lai ļautu jau-
niešiem iedziļināties latviešu kultūrā. 
Tomēr KD dod mums iespēju to izdarīt 
ārpus Dzintaru robežām citā vidē un 
kopā ar citām paaudzēm. KD ir veltī-
tas visām paaudzēm, un tāpēc arī ir tā 
vieta, kur daudzi no mums vēlas vei-
dot sakarus un pirmo reizi iepazīties ar 
latviešu kultūru. Lai gan, ja daudzi no 
mums atceras, ka negribējām iet uz vi-
siem šiem notikumiem un jutāmies ne-
veikli, nevienu nepazīstot, bet jaunībā, 
saskaroties ar latviešu kultūru un ar ci-
tiem latviešiem no citām pilsētām, mēs 
novērtējam savu mantojumu un iegūs-
tam mīlestību pret Latviju. Bez tādiem 
pasākumiem kā KD mums nebūtu ie-
spējas savienoties ar savu mantojumu, 
un mēs neuzskatītu sevi par latvie-
šiem. Pasaule ap mums mainās ne tikai 
Covid dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka laiks 
iet uz priekšu. Mums jāpārliecinās, 
ka mēs pieņemam mainīgo pasauli un 

virzāmies tai līdzi. Jauniešu paaudze 
palīdz parādīt šīs pārmaiņas pasaulē. 
Mēs kultūru uztveram savādāk nekā 
vecākās paaudzes, bet joprojām uztu-
ram mūsu latviešu kultūras tradīcijas.

Šīs gaidāmās KD būs ļoti atšķirīgas 
no iepriekšējām KD Covida dēļ, jo ne-
varēsim lielā mērā kopīgi satikties un 
svinēt tā, kā bijām pieraduši. Tomēr jau-
nieši būs ļoti priecīgi redzēt, kādas šīs 
KD izveidosies, un mēs iesaistīsimies 
aktivitātēs gan tiešsaistē, gan klātienē. 
Mēs neesam beidzamos divos gados 
piedalījušies mūsu latviešu sabiedris-
kās aktivitātēs, kā piemēram, tautas 
deju vai koru mēģinājumos. Tāpēc ļoti 
gaidām KD, lai varētu reaktivizēt mūsu 
mīlestību pret Latviju un mūsu saikni 
ar mūsu kopīgo latviešu mantojumu.

Šogad KD jaunais formāts, bū-
dams daļēji tiešsaistē un daļēji klātie-
nē, ļaus iesaistīties ikvienam no visas 
Austrālijas, kā arī no citām valstīm un 
cerams, ka arī no Latvijas. Tehnoloģija 
atļauj mums kopīgi svinēt kaut esam 
attālināti. Ceram, ka līdz gada beigām 
mūsu pavalstu vai teritoriju robežas at-
vērsies un ļaus mums visiem klātienē 
lustīgi nosvinēt Kultūras dienas un sa-
gaidīt un svinēt laimīgāku Jauno gadu. 

Tiekamies Kultūras dienās!
Kārla

Laikrakstam „Latvietis“

Tiekamies Kultūras dienās!
Jaunieši būs gandrīz katrā pasākumā

Jaunieši Austrālijas Latviešu Kultūras dienās un Austrāli-
jas Jaunatnes dienās.

 

Daudzi KD sarīkojumi būs pieejami virtuālā veidā. Foršāk jau būtu 
kopā, bet, ja tas visiem nav iespējams, tad būs vairāki interesanti 
sarīkojumi, kas būs pieejami visiem latviešiem plašajā pasaulē!
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Šobrīd Melbur-
nā ir pavasaris. Esam 
beidzot ārā no lokdau-
na  –  garastāvoklis ir 
pacilājošs, un ir tāda kā 
svētku sajūta. Gaidā-
mais koncerts  Rapso-

dija arī ir pavasarīgās noskaņās. Tā 
ir mīlestības, enerģijas, dienvidnie-
ciska siltuma un kaisles vēsmu pilna. 
Programmā iekļauti vieni no vispa-
zīstamākajiem vijoles repertuāra 
skaņdarbiem gan no Rietumeiropas 
klasiskā vijoles repertuāra, gan lat-
viešu klasikas.

Koncerts notiks Melbourne 
Digital  Concert  Hall, 10. novembrī, 
plkst.20.30 AEDT (pēc Austrālijas 
laika). Koncerts skatāms interneta 
straumē visā pasaulē. Būs arī dzīvā 
publika Melburnā, Athenaeum 
Theatre, 188 Collins Street.

Biļetes var iegādāties: 
https://melbournedigitalconcerthall.
com/sophia-kirsanova-and-benjamin-

martin-rhapsody/
Digitālās bi-

ļetes derīgas 72 
stundas pēc kon-
certa norises.

Koncerta prog-
rammā skanēs:

J o h a n n e s a 
Brāmsa Trešā  So-
nāte vijolei un kla-
vierēm, Op. 108 
Re mažorā;

Jāņa Ķepīša 
Meitene un cikls 
Dienvidu  Skices 
vijolei un klavie-
rēm: Ievads, Cikādes dziesma un Gru-
zīnu skerco;

Moriss Ravēla Koncerta rapsodija 
Čigāniete.

Izpildītāji: Sofija Kirsanova – vi-
jole, Amir Farid – klavieres.

Prestižās 2006. gada Austrālijas 
Nacionālās klavieru balvas (Austral-
ian  National  Piano  Award)  ieguvējs 

Amir Farid ir Ņujorkā dzīvojošs irā-
ņu izcelsmes austrāliešu solo pianists. 
Raksturots kā „ļoti  radošs  mūziķis, 
pianists ar lielu inteliģenci un godīgu-
mu. Amir ienes spēcīgu muzikālu satu-
ru, iedzīvinot to ar savu īpašo pieredzi 
un izpratni.“

Sofija Kirsanova
Laikrakstam „Latvietis“

Ja jums 
sanāks iespēja 
doties uz Sid-
neju uz AL58.
KD, tad jūs 
varēsiet no-
skatīt jauno 
spēlfilmu, ku-

rai 15. septembrī bija Latvijas pirmiz-
rāde. Tā ir Daces Pūces drāma Bedre, 
kas jau paspējusi iegūt laurus dažādos 
starptautiskos kino festivālos. Bedres 
pasaules pirmizrāde notika Lībekas 
festivālā Vācijā, kur filma uzreiz iegu-
va Grand Prix. Un godalgas turpināja 
piešķirt citos pasaules festivālos.

Filma tapusi pēc izdevniecībā Lat-
vijas  Mediji iznākušās Janas Egles 
grāmatas Gaismā stāstu motīviem. Tā 
ir par desmit gadus veco Markusu, ku-
ram jāpielāgojas jaunai dzīvei laukos 
pie omes. Pēc gadījuma ar kaimiņu 
meiteni Emīliju, ciema iedzīvotāji uz 
zēnu sāk lūkoties ar neiecietību un aiz-
domām... un kas tad notiek?

Bedre ir aizraujoša filma. No-
slēpumu un liktenīgu sakritību 
blīvā filma gandrīz divas stundas 
saglabā spriedzi un intrigu.

Tātad jums jādodas uz AL58.
KD skatīties filmu, jo:
• mums ir atļauja tikai vienam se-

ansam Sidnejā;
• filma ir vairāku festivālu laureāte;
• Lielais Kristaps atlasē filma sa-

ņēma astoņas nominācijas bal-
vām, ieskaitot labāko režijas, 
scenārija, fotogrāfijas un kom-
ponista darba balvu, un arī trīs 
kinoaktieri tika izvirzīti balvām;

• Bedre tika izvēlēta par Latvijas 
pārstāvi Oskara ceremonijā ār-
valstu filmu kategorijā;

• filmai ir titri angļu valodā, tātad 
jums un jūsu cittautiešu drau-
giem visiem ir iespēja kopīgi 
baudīt šo izcilo filmu.

Uz redzēšanos AL58.KD!
Ilona un Klāra

Laikrakstam „Latvietis“

Ekskluzīva iespēja – tikai viens seanss!
Spēlfilma „Bedre“ būs skatāma AL58.KD!

Filmas „Bedre“ afiša.

„Rapsodija“
Koncerts gan digitāli, gan klātienē

Sofija Kirsanova (foto Pia Džonsone (Johnson)) un Amirs 
Farids (foto Džasmīne Moslija (Jasmine Moseley)).

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

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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DV Kanberas nodaļas lielais devums
Atbalsts deju kopai „Sprigulītis“

Šī gada oktobrī Kanberas latviešu tau-
tas deju kopa Sprigulītis saņēma DV Kan-
beras nodaļas priekšsēdes Intas Skrīveres 
finansiālo devumu – $5000,00 – sprigulīšu 
darbības pabalstam.

Kanberas sprigulīšu saimes vārdā 
izsaku lielu pateicību DV Kanberas no-
daļas priekšsēdei Intai Skrīverei par šo 
lielo DV Kanberas nodaļas atbalstu. Šis 
ziedojums mums palīdzēs maksāt deju 
mēģinājumu telpu īri, atjaunot un salabot 
tautas tērpus, kā arī kārtot neparedzētus 
izdevumus.

Paldies vēlreiz, un mēs dejosim, cepu-
res paceldami!

Tomas Volšs (Walsh),
Kanberas latviešu tautas deju kopas „Spri-

gulītis“ vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu organizācijas Pertā apspriežas Kopvalžu sēdē
Ziņoja par darbību

Kādreiz Pertas lat-
viešu sabiedrībā bija 23 
biedrības/organizācijas 
un, lai koordinētu to 
darbību tā, ka katra or-
ganizācija varētu rīkot 
savu pasākumu un ne-
kaitētu citas organizā-

cijas darbā, Pertā tika sasauktas Kop-
valžu sēdes, kurās tad tika sagatavots 
kalendārs organizāciju nodarbībām.

Diemžēl tie laiki jau sen pagājuši, 
kad mums bija tik daudz organizāciju 
un vajadzēja organizēt, kad katra varē-
ja sarīkot savu pasākumu. Tagad mēs 
nevaram atrast ne jau organizāciju, bet 
tikai kādu cilvēku, kas būtu ar mieru 
kaut ko sarīkot Pertas latviešu kopie-
nai.

Tomēr Pertas Latviešu Centrs ir 
mūsu Stiprā Pils, un to pārvalda trīs 
organizācijas: Daugavas Vanagu Per-
tas nodaļa, ev. lut. Sv. Pāvila Draudze 
un Pertas Latviešu biedrība. Pie šīm 
organizācijām darbojas arī mazākas 
nodaļas, piem., vanadžu kopa, dāmu 
komiteja, Pertas Latviešu Ziņas, Per-
tas latviešu radio stunda u.c. LAAJ 
vicepr. Rietumaustrālijā ir Kopvalžu 
sēdes priekšsēdis, kas sasauc pēc va-
jadzības un vada šīs sēdes. Viena šāda 
sēde nupat 10. oktobrī notika. Tajā 
tika ziņots par organizāciju darbību.

Kopumā par latviešu darbību Pertā 
tika ziņots

Latvijas goda konsuls ziņoja, 
ka tagad mums Austrālijā ir Latvijas 
vēstniecība, kura ir gatava sniegt visus 
vēstniecības pakalpojumus. Vēstniecī-
bas adrese būs nākošajās Pertas  Lat-
viešu Ziņās.

LAAJ vicepr. ziņoja par LAAJ 
notikušo neklātienes sēdi un par vēr-

tīgo vēsturisko mantu glabāšanu arhī-
vos Latvijā, kā arī par š.g. LAAJ zie-
dojumu vākšanu.

DV Pertas nod. pr. ziņoja par DV 
darbību, DV ziedojumu vākšanas ak-
ciju un pagājušajiem un nākošajiem 
gada sarīkojumiem.

DV vanadžu kopas vad. ziņoja par 
kārtējām filmu izrādēm, vanadžu sa-
nāksmēm un ziedojumiem.

Ev. lut. Sv. Pāvila draudzes pr. 
ziņoja par māc. Baloža prombūtnes 
laikā rīkotajiem virtuālajiem dievkal-
pojumiem.

Latviešu biedrības vārdā ziņoja 
valodas klases vad. – stundas notiek 
divas reizes mēnesī caurmērā sešiem 
pieaugušiem skolniekiem. Klase rīko 
arī Jāņu sarīkojumu.

Pertas Latviešu Centrs – Centru 
uzturēt izmaksā ap $25 000 gadā, un 
šogad būs pāri par $14 000, 00 iztrū-
kums, kuru organizācijām jāsedz. 
Kopš zaudējām auto novietnes īrnie-
ku, mums katru gadu būs lieli iztrū-
kumi.

Pertas latviešu radio. Sakarā ar 
COVID-19 pandēmiju Pertas latviešu 

radio raidījumi notiek 
caur ieskaņoto prog-
rammu.

Pertas Latviešu Zi-
ņas izsūta sešas reizes 
gadā 101 abonentam un 
26 saņem tās pa e-pastu.

Kasieris ziņo, ka 
sakarā ar pandēmiju un radio raidīju-
mu zemāku maksājumu, šogad organi-
zācijām Speciālā fondā, kurš sedz Ra-
dio un Pertas  Ziņu izdevumus nebūs 
jāiemaksā.

Šogad 18. novembra svinības rī-
kos sv. Pāvila draudze tāpat parasta-
jā kārtībā: ceturtdien, 18. novembrī, 
plkst.7.00 no rīta karoga uzvilkšana un 
vakarā plkst.18.00 – karoga nolaišana 
ar sekojošo svētku aktu DV klubā ar 
vēstnieka, prezidenta u.c. uzrunām.

Lēma par LAAJ Atzinības raks-
tiem Pertas latviešiem.

LAAJ vicepr. sāks Pertas vērtīgo 
materiālu ieskenēšanu arhīviem.

Aicināt Latvijas vēstnieku Aus-
trālijā apciemot Pertu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Kopvalžu  sēdes  dalībnieki:  I.  Vlahova,  J.  Bernšteins,  I.  Rudaks,  J.  Vucēns, 
R. Džonsona, J. Purvinskis.
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Stāv,  no  kreisās:  DV  Kanberas  nodaļas  priekšsēde  Inta 
Skrivere un „Sprigulīša“ vadītājs Tomas Volšs (Walsh).
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Esam ārprātīgi lai-
mīgi, dzīvojot Dienvid-
austrālijā, kur ir nulle 
Covids. Mums jāpiekopj 
trīs ierobežojumi ar ce-
rību šo statistiku notu-
rēt, QR koda lietošana, 
sociālā distance un ob-

ligātā maskas vilkšana. Robežas ar 
austrumu pavalstīm ir slēgtas, un ar 
pārejām ir stingri noteikumi.

Mūsu ceļojums pa Austrālijas iekš-
zemi tika atcelts, daļa vīra izņemtās 
brīvdienas varēja atstrādāt, bet palika 
nedēļa pašu rīcībā. Dienas iesākās ļoti 
aukstas. Pabīdījām mājas putekļus, 
dārzu aplaistīja dabas ūdens, garāžu 
iztīrījām un jumtu paremontējām. Ar 
vienu aci vērojām laika pareģojumus, 
kuri rādīja, ka saules siltums grozās uz 
mūsu pusi.

Ceturtdiena, 9. septembris, izvei-
dojās ļoti vējaina, bet pēc pareģojuma 
un deguna niezēšanas un šķaudienu 
posmi paziņoja, ka pavasaris ir klāt.

Nedēļas sākumā skuters apciemoja 
mehānisko darbnīcu, nolika pārbaudi, 
gan minēja, ka drīz derētu jauna aiz-
mugures riepa. Nedz kurš visvairāk uz 
tās sēž?

Pēteris ir ilggadīgs mocīšu brau-
cējs, bet pēdējos gadus pārgājis uz Ve-
spa jeb skuteru, kas viņam uz darbu ir 
galvenais transporta līdzeklis. Pašrei-
zējais ir itāļu markas Piaggio, kas ra-
žots Vjetnamā. Pa laikam atrodam rei-
zes, kad varam ar to kopā izvizināties.

Dzīvojot kalnos, esam izlutināti 
ar vīnotavu izvēli, bet uz Langhorna 
Krīka (Langhorne Creek) rajonu, no 
mums kādas stundas brauciens tālāk 
dienvidos, nebijām iepriekš bijuši, jo 
galvenokārt tādēļ, ka tas atrodas pa-
valsts nomalē. Otrkārt, kaut gan tur at-
rodas pāri par 20 vīnotavas ar plašiem 

laukiem, publikai pieejamas ir tik 8 ar 
izveidotām vīna garšošanas telpām, 
vai saucamām pagraba durvīm. Vīno-
tavas Barossa ielejā (150) vai Makla-
rena Vailā (McLaren Vale) (160), vai 
Klērā (50) (Clare) dod publikai  lielāku 
izvēli, jo puse no katra rajona vīnota-
vām ir pieejamas publikai.

Langhorna Krīks, kuru dibināja 
1850. gadā, atrodas starp Bremer un 
Angas upēm, paliene sniedzot zemes 
bagātību, un tās vīna lauki ir vieni no 
pirmajiem Austrālijā.

Pilsētas nosaukums veidojās ar 
Alfreda Langhorna krāšņo raksturu. 
Viņš bija ļoti pazīstams visiem apkār-
tējiem ļaudīm kā melis, jo realitāti viņš 
apsedza ar paša izgudroto taisnības 
tīklu. Alfreds dzina savus liellopus 
pāri Bremera upei un vietu neformā-
li nosauca pa Langhorna šķērsošanas 
vietu (crossing). Ar laiku vārds mai-
nījās uz Krīk (angl.: Creek – strauts), 
kaut gan tāds strautiņš neeksistē.

Bija agrs rīts, kad atstājām māju, 
megpaija dziedāja, un laimīgā kārtā ku-
kabūras mūs neizsmēja. Līku loču iz-

vijāmies pa kalna skaistajiem skatiem, 
kur vistiņas, liellopi un aitas mūs no-
vēroja. Apkārtne vēl ļoti zaļa, un saules 
siltumu varēja skaisti izjust. Apkampa 
rīta miers, un braucot pa tukšajiem ce-
ļiem, izjutām, ka esam vienīgie ceļotāji. 
Izbraucām cauri maziem miestiņiem, 
kur valdīja lauku gars un klusums. Va-
rējām braukt pa šoseju, bet aizmugures 
ceļi no mūsu mājām ir daudz interesan-
tāki. Atvēru ķiverei mazu lūciņu, lai 
sasmaržotu svaigā rīta elpu.

Piebraucam Stratalbinā (Strathal-
byn), kas ir lielāka pilsēta ar apmēram 
6 500 iedzīvotājiem. Skuters nebija 
vienīgais, kas vēlējās uztankoties. Ap-
sēdāmies kafejnīcas āra sēdvietās un 
vērojam pilsētiņas aktivitātes. Skotu 
dibinātie pamati 1839. gadā ir atroda-
mi vecāko ēku arhitektūrā. Pie Angas 
upes tā ir skaisti izveidota ar krastmala 
izkoptajiem zālājiem, vairākiem tiltiem 
un ēkām ar vēsturiskiem stāstiem. Šai 
dienā apriņķa darbinieki izdaiļoja gā-
jēju ceļus patīkamā ķieģeļu salikumā.

Iedzerot tējiņu, sēdējām iepretī vecā 
dzelzceļa vadītāja mājiņai, kas izveido-
ta pa mākslas galeriju. Dzelzceļš sastāv 
no veciem vāģiem un kalpo izpriecu 
braucieniem pa skolas un publiskajām 
brīvdienām uz netālo ezeru un jūru.

Galerijas apciemošana mani pie-
vilka kā mušu pie mušpapīra. Izkoptās 
telpas veicināja pavadīt tur laiciņu. Pie 
sienas ieejot satikos ar Vitasa Jure-
vičus (Jurevicius) mākslas darbiem. 
Vitas lietuviešu tēvs runāja latviski un 
latviešu māte sabiedrībā bija ilggadīgā 
latviešu skolas skolotāja. Vitas strādā 
kā mākslas skolotājs un ir saņēmis vai-
rākas mākslas godalgas. Viņam pado-
das arī keramika, un tā bija izstādīta 
blakus telpā.

Acis iekāroja vienu darbu. Labi, ka 
skuterim nav vietas un, tā kā padusē 
negribējās ar to ceļot, tad atstāju izstā-
di ar tukšām rokām.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Vizināmies pa vīnotavām (1)
Langhorna Krīkā

Angas upe.
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Vitasa Jurevičusa (Vitas Jurevicius) gleznas.
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Palīdzam pasaulei!
2021. gada janvāra 

Latviešu  Ciema  Avīzī-
tē mūsu Daila aicināja 
Latviešu Ciema iedzīvo-
tājus nevis mest gružos 

plastmasa stiprinājumus no maizes ie-
pakojumiem, bet vākt tos kopā. Viens 
spainītis tika novietots darbinieku 
atpūtas istabā, otrs mājiņu iedzīvotā-
jiem – sabiedriskajā namā.

Atsaucība bija liela, un stiprinā-
jumi tika savākti daudz un dažādās 
krāsās.

Velta palīdzēja tos sašķirot pa krā-
sām, un Daila vienu dienu tos vedīs 
nodot pārstrādei. Mēs arvien turpinā-
sim tos vākt!!!

Pavasara pastaigas
Saulainās dienās iedzīvotāji ķer 

saules starus un siltumu Ciema iekš-
pagalmā.

Vairākas iedzīvotājas ir brašas 
staigātājas. Citu reizi pastaigā dodas 
trīs, vēl citā piecas dalībnieces. Aizej-
ot kādu gabaliņu, ir brīdis atpūtai, un 
tad brašā solī visi dodas atpakaļ. Tas ir 
laiks, kad var apskatīt bērza birzīti un 
pasmaržot izplaukušos ceriņus.

Bērziem ir izplaukušas zaļas la-
pas, jasmīns šobrīd saņemas – veido 
pumpuriņus, un ir prieks raudzīties uz 
skaistajiem aprūpes nama iedzīvotā-
ju – Janča un Anniņas ceriņiem. Tie, 
lai arī vēl mazi būdami, sākuši ziedēt 
kuplās, krāsainās kupenās!
Oktobris – „International Day 
of Older Persons“*

Nu re, vēl viena svinamā diena klāt!
Šajā dienā aprūpes nama ļaudis 

tika apsveikti, katram pasniedzot 
mazu paciņu ar dažādiem saldumiem 
un mazu apsveikuma kartīti.

Atkal spēlējam novusu
Latviešu Ciema aprūpes nama ļau-

dīm tiek nodroši-
nātas ļoti daudz un 
dažādas nodarbī-
bas. Gan prāta asi-
nāšanai, gan tādas, 
kur var gremdēties 
tālās atmiņās. No-
tiek dievkalpoju-
mi un meditācijas 
Ciema baznīciņā. 
No rītiem vingro-
šana, lai izlocītos, 
un tagad arī spēlē-
jam novusu.
Futbola fināla 
pēcpusdiena

Latviešu Cie-
ma aprūpes nama 
ļaudis 22. septem-
brī bija aicināti 
Ciema Lielajā zālē uz AFL** futbola 
pēcpusdienu. Zāle bija rotāta ar krāsai-
nām dekorācijām un daudziem piepūs-
tiem baloniem. Ļaudis sanāca kopā, lai 
uzzinātu kaut ko vairāk par šo – tik bū-
tisko dienu Austrālijas zemē un veiktu 
totalizatoru, minot, kura futbola ko-
manda uzvarēs gaidāmajā finālā nedē-
ļas nogalē, kas notika 26. septembrī.

Andris bija sagatavojis runu, kurā 
pastāstīja par futbola nozīmi, vēsturi, 
sabiedrības iesaistīšanos un gaidāmo 
finālspēli.

Andris uz tāfeles bija sagatavojis 
totalizatoru. Paskaidrojot, ka austrā-
ļiem ir betting*** kultūra. Katru sest-
dienu varat likt savu naudu uz zirgiem. 
Varat minēt futbola spēles iznākumu, 
kurš spēlētājs iespers visvairāk vār-
tus. Un mudināja: „Mēs jau betting 
jautājumos negribam palikt austrāļu 
sabiedrībai iepakaļ? Taču – nē! Ne pa 
visam!“

Un uz galda tika noliktas zelta mo-
nētas (šokolādes). Tagad visiem bija 
iespēja uzlikt savu naudu uz futbola 
komandu.

Anita un Ingrīda gāja apkārt pie 

sanākušiem un vāca naudu, lai tie ie-
liek savu naudu attiecīgā grozā, kura 
komanda būs uzvarētāja.

Bezpartijiskā, oficiālā pārbaudes 
persona, Ciema biroja darbiniece Lau-
ma, saskaitīja un ziņoja rezultātus. 
Tad Andris uzrakstīja rezultātus uz 
oficiālā totalizatora tāfeles.

Par labu velniem^ nobalsoja 8 
Ciema dalībnieki un par labu su-
ņiem^^ nobalsoja 9 Ciema dalībnieki! 
Beigās Andris saka paldies visiem, kas 
pielika savu roku pie kopējā darba.

Svētku kliņģeris, 
uzmundrinājuma dāvaniņas 
un ceriņi

Vienu dienu septembra sākumā, 
ierodoties darbā, pamanīju rosību tal-
cinieču virtuvē. Mūsu Ingrīdas Hou-
kas (Hawke) rokas ātri darbojās – no 
vijīgās mīklas veidojot skaistu, lielu 
kliņģeri.

Darot šo dabu, Ingrīda pastāstīja, 
ka pīrāgus ir sacepusi iepriekšēja va-

Kas notiek Melburnas Latviešu ciemā?
Pēdējā mēneša notikumi

 
Turpinājums 9. lpp.

Velta sašķiro plastmasu stiprinājumus no maizes iepako-
jumiem.
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Ceriņš uzplaucis.
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Atkal spēlējam novusu.
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„LF  dalībnieki  un 
draugi  –  esam  noilgo-
jušies  ar  jums  satikties 
virtuāli  un  īstajā  dzīvē! 
Gribam  pastāstīt,  kā  ie-
saistāmies latviešu kultū-
ras atbalstīšanā, ko esam 

paveikuši iepriekšējā gadā un kā gata-
vojamies  nākamajam  gadam...“ Ar šo 
draudzīgo ielūgumu Latviešu Fonds uz-
sāka savu hibrīda (klātienē un virtuāli) 
2021. gada pilnsapulci 2. oktobrī Čikā-
gas latviešu bērnudārza Stariņš telpās. 
Situācija unikāla – vairums padomes 
locekļu, sadarbojoties pusotru gadu 
virtuāli un ar telefona sarunām, guva 
pirmo iespēju pa īstam satikties! Kopā 
būšana uzbudināja prātus un enerģiju, 
jo Latviešu Fonda nedēļas nogale Čikā-
gā pagāja vienā prāta vētras virpulī!

Sestdienas pilnsapulce sākās intīmā 
gaisotnē. Pēc Latvijas himnas un klu-
suma brīža, atceroties mīļos aizgājušos 
draugus, Veltas Sniķeres dzejas vārdi 
mūs mudināja – „Vien drošas sirdis, Un 
skaidri prāti, Vēl darināti, Nav citi bal-
sti, Uz savu valsti“... Parādījās skaista, 
rudenīga ainava ar Rīgas kanāla loku 
aizvijoties tālumā. Priekšsēde Renāte 
Kenney pakavējās atmiņās par bijušām 
sēdēm un par kopības jūtām, kas mūs 
saista. Uzsverot tikšanās nepieciešamī-
bu kopības uzturēšanā, Renāte izteicās, 
ka „Latviešu Fonds ir kultūras tilts uz 
mūsu  valsti  un  uz  latvietību“, un „ka 

jaunie ir tie, kas cels šo tiltu nākotnē.“ 
(Jāsaka, ka Fonda izvēle noturēt sēdi 
bērnudārza Stariņš telpās, tīši vai netī-
ši, ir piepildīta ar simboliku!) Redzējām 
slīdītes ar dažiem projektu veicējiem šo-
vasar Latvijā – Renāti ar dzejnieci Daci 
Micāni-Zālīti, diriģenti Airu Birziņu 
un Operas ģildes Ivaru Slokenbergu 
un Ivetu Gravu. Sekoja Latviešu Fon-
da padomes locekļu ziņojumi.

Divu ražīgu stundu laikā Zoom 
klausītāji un skatītāji no ASV, Kanādas 
un Latvijas guva pārskatu par LF at-
balstītiem projektiem un nodarbībām, 
dalībnieku izaugsmi, Fonda finansiālo 
stāvokli, ziedošanas iespējām un nākot-
nes plāniem. Informāciju pasniedza īsti 
profesionāļi – Katrīna Pipaste, Brigi-
ta Rumpētere, Mārtiņš Hildebrants, 
Beta Ludvika, Mārīte Krūze, Rita 
Grendze – (mums ir padomes locekļi, 
kuru maizes darbs ir finansēs, nevalstis-
kās organizācijās, pensijas, veselības, iz-
glītības un mākslas laukos). Ar statistiku 
un infografiku, bagātinātas ar fotogrā-
fijām, atskaites ilustrēja, kā, piemēram, 
Latviešu Fonda pieteiktie un atbalstītie 
projekti sadalās pa kategorijām un no 
kā sastāv Fonda budžets, izdevumi un 
līdzekļu vākšanas veidi. Proti, Latviešu 
Fonda ziedojumi nāk no dalībnieku gadu 
maksām, no jauniem tūkstošniekiem, no 
vispārējiem ziedojumiem, no nesenās 
virtuālās staigāšanas akcijas un no Face-
book  „Giving  Tuesday.“ Līdzekļu vāk-

šanā arī ir ieskaitīti ikmēneša ziedojumi 
($10, $20 vai $50 mēnesī) IRA Qualified 
Charitable Donations un Donor Advised 
Funds. Fonda ieguldījumu stratēģija ne-
susi 16 % pieaugumu un kapitāls pieau-
dzis tuvu pie 1.5 miljoniem dolāru.*

Latviešu Fondā ir 426 aktīvie da-
lībnieki, 15 vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. 2021. gadā tika atbalstīti četri lie-
lie un desmit mazie projekti. Lielie pro-
jekti ($35 000 vērtībā): 1. Jāņa Kalniņa 
Hamlets pirmizrāde Latvijas Nacionālā 
operā; 2. filma Mātes piens; 3. XV Vis-
pārējo latviešu dziesmu un deju svētku 

karā mājās...
Jau pēc neilga laika kliņģeris ce-

pās krāsnī, un kad tas sāka būt ga-
tavs – viss Ciems smaržoja saldi un 
kārdinoši!

Kam tad šie gardumi bija domāti? 
Izrādās, ka Maigai, kura uz kādu lai-
ciņu bija atnākusi padzīvot Latviešu 
Ciemā vienā no aprūpes nama ista-
bām, esot dzimšanas diena!

Kopā ar pēcpusdienas tēju visi, 
kuri vēlējās, varēja baudīt gardo dzel-
tenmaizi un pīrāgus.

Kā raksta kāda no Latviešu Cie-
ma iedzīvotājām, kura dzīvo vienā 
no mājiņām: „Vai  nav  jauki  dzīvot 
Melburnas Ciemā! Viens jauks rūķītis 
(Ingrīda Hawke)  ieradās  pie mājiņas 
durvīm un pasniedza jauku tūtiņu pil-
nu ar gardumiem.

Domājam, mēs netiekam piemirsti 
un varam panašķoties pa šo noslēgto 
laiku.“

Šajā laikā katrs uzmundrinājums 
dod spēku un dzīvotprieku... Paldies 
visiem, kuri gādā par jauku dzīvi Lat-
viešu Ciemā.

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

*  Starptautiskā senioru dienu
**  AFL – Australian Football 

League – Austrālijas Futbola 
līga.

***  Likt derības
^  „Demons“ – Melburnas futbola 

komanda
^  „Dogs“ – Rietumu buldogu 

futbola komanda

Kas notiek Latviešu ciemā?
Turpinājums no 8. lpp.

Futbola fināla pēcpusdiena.
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Ingrīda ar svētku kliņģeri.
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Latviešu Fonda pilnsapulce
Ar sirdi pagātnē un soli nākotnē

 
Turpinājums 10. lpp.

Viena  no  pirmajām  Latviešu  Fonda 
sapulcēm  ar dibinātājiem. No kreisās: 
Pirmajā  rindā:  Ģirts  Kaugurs,  Jānis 
Peniķis,  nezināms,  Valdis  Muižnieks, 
Brunis  Rubess.    Otrajā  rindā:  Jānis 
Kukainis,  Voldemars  Gulēns,  Uldis 
Bluķis,  Staņislavs  Daļevskis,  Andris 
Padegs.
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ASV Kopkora koncerts; 4. filma Zeme, 
kas dzied. Mazie projekti ($20 000 vēr-
tībā): 1.  Zalktenes  divas  saules dzeju 
grāmata; 2. XV Vispārējie dziesmu un 
deju svētku tautas deju Lieluzveduma 
apmācības kursi; 3. Krišjāņa Valdemā-
ra pirmās grāmatas 300  stāsti  digita-
lizēšana; 4. Anšlavs Eglītis, Veronika 
Janelsiņa un Raimonds Staprāns dzīvē 
un darbā; 5. Danču krātuves satura 
papildināšana; 6. dokumentālā filma 
1960.g.  meitenes;  7. PLATS vizuālās 
identitātes radīšana; 8. Zviedru latvie-
šu kultūras izlase Skat, skatt; 9. Ņujor-
kas latviešu kora kantāšu saglabāšana; 
10. Līksmības zizlis iespiešana un izdo-
šana ASV latviešu nometnēm.

Vēl divi projekti saņēma pabalstu 
Īpašas akcijas (crowdsourcing) ietva-
ros: 1. Imanta Ziedoņa fonda Radio-
žurnāls. Vidus. Zeme. Šī; 2. Eksperi-
mentālās etnotronikas līvu mūzikas 
grupas NeiUm albuma izdošana.

Līdz ar gadskārtējiem projektu pie-
teikumiem, Latviešu Fonds COVID lai-
kā ir eksperimentējis ar vairākām intere-
santām nodarbībām ar mērķi saturēt LF 
dalībnieku kopības sajūtu un iesaistīt – 
un piesaistīt – jauno paaudzi. LF sekre-
tāre Rita Grendze stāstīja par Austras 
stundu – sarunu ciklu ar LF projekta vei-
cējiem. Pagājušā gadā mēs iepazināmies 
ar Lailas Milevskas grafiskām atmiņām 
par savu vecmāmiņu, klausījāmies izvil-
kumus no Baņutas Rubesas grāmatas 
par viņas tēvu, skatījām Kristas Svalbo-
nas bēgļu nometnes mākslu, dzirdējām 
Akača un Duceles dziesmas un virtuāli 
tikāmies ar Trīs no Pārdaugavas Vilni 
Baumani. Otram 2021.g. pasākumam, 
virtuālai pastaigai gar Baltijas jūru, bija 
liela piekrišana, un tā tiks atkārtota nā-
kamgad! Septiņdesmit soļotāju – dzīvo-
dami ārpus Latvijas – virtuāli iepazinās 
viens ar otru, mijās ar bildēm un Latvijas 
atmiņām, nostaigājot 555 km. Dalībnie-
kiem mēs uzdāvinājām LF T-kreklus – 
noderīgus vēsākam laikam ar garām 
piedurknēm un Rīgas siluetu.

Jaunatnes iesaistīšanās Latviešu 
Fonda pasākumos ir mūsu prioritāte. 

Aizpagājušā gadā nopirkām Garezera 
Vasara vidusskolas jubilejas ķieģeli, 
uz tā iegravējām – Skaista ir Jaunība!

Šogad GVV absolventi un arī tie 
no iepriekšējā gada, saņēma LF iztu-
rības balvas – tautiskas mugursomas 
(„survival  kits“) ar patīkamiem pārstei-
gumiem – Gotiņu konfektēm, latviešu 
ēdienu receptēm un citiem labumiem. Ar 
padomnieces Sandras Kronītes-Sīpolas 
starpniecību, Latviešu Fonds piedalījās 
GVV vidusskolas mācībās, pasniedzot 
nedēļu garu sabiedrisko zinību kursu ce-
turtajai klasei. LF lietvedis Mārtiņš Hil-
debrants, dalībniece Vanda Dauksta un 
revidente Diāna Kārkliņa iepazīstināja 
skolēnus ar LF mērķiem un darbu; klases 
uzdevums bija izdomāt projektus, kurus 
Fonds varētu atbalstīt. Trīs idejas tika pa-
celtas – izdaiļot Vēju kalnu, uzstādīt grā-
matu klētiņas un Garezers gaisā – GVV 
drone. Interesanti! Latviešu Fonds sadar-
bosies ar jauniešiem un, piesaistot prak-
tisku palīdzību, cer šos projektus īstenot 
līdz nākamai vasarai. Ceram piedāvāt 
līdzīgus kursus arī citām latviešu vidus-
skolām un nometnēm nākotnē.

Jāpiemin, ka Bieriņa Fonda** 
balva šogad piešķirta Lindai Treijai, 
gleznotājai, skolotājai, scenogrāfei un 
ALMA (Amerikas Latviešu māksli-
nieku apvienības) ilggadīgai priekšsē-
dei. Apsveicam Lindu!

Pilnsapulces laikā mēs apstiprinā-

jām balsošanas rezultātus LF padomes 
locekļiem Mārtiņam Hildebrantam 
un Katrīnai Pipastei, revidentiem 
Andrejam Dumpim, Diānai Karkli-
ņai un Žubītei Streipai; pateicāmies par 
ilgo un ražīgo darbu revidentei Laurai 
Ramanei; priecājamies par jauniem LF 
dalībniekiem un novērtējām veiksmī-
go sadarbību ar padomdevējām Valdu 
Grinbergu, Sandru Kronīti-Sīpolu un 
Elisu Freimani, kā arī mūsu pārstāvi 
Latvijā Valdi Bērziņu un Latviešu Fon-
da skrīveri Ilzi Pētersoni (tā būtu es).

Sakām lielu paldies pilnsapulces LF 
Zoom dalībniekiem – jūs pacēlāt no-
pietnas idejas pārrunu laikā: kā veicināt 
latviešu valodas stiprināšanu; atrast po-
zitīvu pieeju kultūras saturēšanā; veidot 
mazus projektus (piemēram, ģimeņu 
vēstuļu lasīšana), kam var būt lieli rezul-
tāti. Beigu beigās, pielāgojoties apstāk-
ļiem un ietilpinot jauno vecajā, Latviešu 
Fonds turpinās pildīt savu misiju – sa-
glabāt un bagātināt latvisko vērtību pa-
sauli. PALDIES visiem mūsu draugiem, 
ziedotājiem un dalībniekiem! Uz redzē-
šanos nākamvasar Dziesmu svētkos!

Ilze Pētersone,
Latviešu Fonds

Laikrakstam „Latvietis“
2021. g. oktobris

* Visa šī informācija ir tuvāk izskaid-
rota LF apkārtrakstā un mājas lapā. 
** Atsevišķs fonds Latviešu Fonda pa-
spārnē.

Latviešu Fonda pilnsapulce
Turpinājums no 9. lpp.

Latviešu Fonda padomes  locekļi  satiekas Čikāgā. No kreisās: Rita Grendze, 
Beta  Ludvika,  Mārtiņš  Hildebrants,  Katrīne  Pipaste,  Žubīte  Streipa,  Diāna 
Kārkliņa, Renāte Kenija (Kenney).
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Garezera vasaras vidusskolas 4. klase veido projektus!
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Bijušā  priekšsēde  Kristīna  Sīma-
ne-Laimiņa  un  revidente  Žubīte 
Streips ar Latviešu Fonda kreklu.
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Latvija Amerikā lasī-
tājiem pazīstamais neno-
gurdināmais fotovēstur-
nieks Pēteris Korsaks ir 
paveicis milzīgu darbu, 
lai no nebūtības izceltu 
vienu no latviešu spilg-

tākajiem fotogrāfiem – Jāni Doredu 
(Džonu Doredu, kā viņu pazina pasau-
le). Vai nav nožēlojami, ka okupācijas 
vara pielika visas pūles, lai noklusētu 
šādas izcilas personības eksistenci?

Ziņu meklējumus par noslēpu-
maino fotogrāfu Pēteris Korsaks jau 
sāka pagājušā gadsimta septiņdesmi-
tajos gados, ieraudzījis žurnāla Ilus-
trēts  Žurnāls 1923. gada izdevumos 
vairākas publikācijas ar Jāņa Doreda 
fotogrāfijām. Četrdesmit garus ga-
dus, pateicoties dzelzs priekškaram, 
vēsturniekam neizdevās atrast nekādu 
informāciju. Tomēr Pēteris Korsaks 
nepadevās un turpināja meklēt. Vēl 
okupācijas laikā režisors Ansis Ep-
ners no kāda ārzemju ceļojuma nele-
gāli ieveda Elizabetes Doredas grā-
matu (Jāņa Grīna tulkojumā) par savu 
dzīvesbiedru Zeme  man  ir  apaļa, no 
kuras izdevās iegūt daudz informāci-
jas gan par Doreda izcelšanos un sais-
tību ar Cēsīm, gan viņa dēkaino dzīvi. 
Vēlāk viņam veicās uziet 1927. gadā 
izdoto fotoalbumu Latvijas  daba  un 
dzīve, kurā ir vairāk nekā trīsdesmit 
Jāņa Doreda fotogrāfiju par Latviju.

Vēl vairāk ziņu izdevās savākt re-
žisorei Dzintrai Gekai, veidojot filmu 
par fotogrāfu Džona Doreda  sala  un 
uzaicinot Doreda dēlu Eiženu apcie-
mot dzimteni. Eižens no Amerikas 
atveda un uzdāvināja Rīgas Kino mu-
zejam sava tēva personīgās mantas.

2011. gadā, atzīmējot Cēsīs dzimu-
šā Jāņa Doreda 130. gadskārtu, kopā 
ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju 
Pēteris Korsaks sarīkoja pirmo Jānim 
Doredam veltīto fotoizstādi Latvijā. 
Darbs pie šīs izstādes aizrāva arī mu-

zeja vēsturnieci Daci Cepurīti, kura 
iesaistījās ziņu vākšanā par izcilo fo-
togrāfu.

Un tā, desmit gadus vēlāk, atkal 
Cēsu Vēstures un mākslas muzejā šo-
vasar bija skatāma apbrīnojami plaša 
un informācijas bagāta izstāde Jānis 
Doreds.  Izcilais  foto  un  kino  repor-

tieris  20.  gadsim-
ta  pasaulē.  Man 
un manai ģimenei 
bija prieks un pa-
godinājums šo iz-
stādi skatīt kopā ar 
abiem autoriem – 
Daci Cepurīti un 
Pēteri Korsaku 
un klausīties viņu 
aizraujošajā stāstī-
jumā.

Izstādē varēja 
izsekot fotogrāfa 
piedzīvojumiem 
bagātām darba 
gaitām, mazliet 
ieskatīties arī viņa 
personīgajā dzīvē. 
Izstādīta baznī-
cas grāmata, kurā 

reģistrēta Jāņa Doreda piedzimšana 
1881. gada 23. aprīlī Veismaņmuižā 
pie Cēsīm. Liels dārgums ir kādas 
radinieces atdāvinātais fotoalbums ar 
Jāņa Doreda fotogrāfijām. Kad vēstu-
res pavediens ir sācis ritināties, lēnām 
atrodas arvien jauni pārsteigumi.

Jāņa Doreda dzīvi un profesionālo 
darbību Pēteris Korsaks ir aprakstījis 
arī grāmatā Latviešu  fotogrāfi – kara 
liecinieki.

„Viņš bija cilvēks, kuru pazina 
visa Eiropa, jo viņš aizvien bija tur, 
kur 20.gadsimtā risinājās apvērsumi, 
iebrukumi, okupācijas un revolūcijas. 
Viņš bija pazīstams karaļiem, minis-
triem un diktatoriem, nerunājot ne-
maz par pasaules valstu reportieriem. 
Viņam trīs reizes piesprieda nāves 
sodu – gan padomju čeka, gan Franko 
režīms. Bet var pateikties Anglijas un 
ASV diplomātiem un šo valstu presei, 
ka Jānis Doreds, kas pasaulē pazīs-
tams ar vārdu Džons Doreds, savās 
kinoreportāžās turpināja iepazīstināt 
ar jaunākajiem notikumiem, strādājot 
amerikāņu firmā Paramount  News,“ 

Noslēpumainais fotogrāfs Jānis Doreds
Ilgu gadu pētnieciskais darbs vainagojies ar panākumiem

No kreisās: Pēteris Korsaks, Dace Cepurīte, Vita Gaiķe.
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Jānis Doreds ar ģimeni: sieva Gaļina, dēli Vladimirs (Valdemārs) un Jevgeņ-
ņijs (Eižens), sievas māte Glafira Rozova Rīgā, ap 1928. gadu. Foto Jāņa māsas 
Annas albumā. Līvas Undzenko arhīvs.
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Pēteris Korsaks izstādē.
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Turpinājums 15. lpp.
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Jubileja un sasniegts mērķis
Latviešu gaidu kustībai – 100

Latviešu gaidu kustība (LGK) 
ar lielu sajūsmu, prieku, lepnumu un 
godu gatavojās atzīmēt latviešu gaidis-
ma 100 gadu pastāvēšanu.

Pirms vairāk nekā simts gadiem, 
pēc Pirmā pasaules kara, Lords Bē-
den-Pauels (Baden-Powell) Anglijā di-
bināja ārpusskolas bērnu un jaunatnes 
audzināšanas kustību, ko pazīstam kā 
skautus. Dažus gadus vēlāk, viņa sie-
va dibināja līdzīgu organizāciju mei-
tenēm, ko pazīstam kā gaidas. Līdz 
1921. gadam šī kustība bija aizceļojusi 
uz Latviju, kur 1922. g. 15. martā Rī-
gas apgabaltiesā apstiprināja Latviešu 
Gaidu Centrālās Organizācijas statū-
tus.

Tātad, pēc apmēram pusgada, 
2022. g. martā, latviešu gaidisms at-
zīmēs 100 gadu pastāvēšanu. To at-
zīmēsim dažādos veidos, laikos un 
vietās. Martā LGK noturēs dievkal-
pojumu, visticamāk virtuāli, lai pēc 
iespējas daudz bijušās un tagadējās 
latviešu gaidas var vienlaicīgi pieslēg-
ties. Vasaras beigās, cerams Garezerā, 
paredzēts salidojums visām, kas reiz 
bijušas latviešu gaidas. Arī Latvijā 
augustā notiks īpaša nometne simtga-
des zīmē. Nākamā gada laikā sekojiet 
informācijai plašsaziņas līdzekļos par 
šīm un citām iespējām atzīmēt latviešu 
gaidisma simtgadi.

Ir svarīgi minēt, ka Latviešu gai-
du kustība palīdzēja nodrošināt to, ka 
latviešu gaidisms vispār pastāvējis 100 
gadu. Otrā pasaules kara bēgļu no-
metnēs Vācijā dibināja Latviešu gaidu 
kustību (LGK), jo bija skaidrs, ka Lat-
vijā pašā gaidisms nevarēs pastāvēt. 
Latviešu gaidu kustības mērķi bija tie 
paši, proti: veicināt meiteņu morālo, 
intelektuālo un fizisko attīstību, vadot 
viņu pašdarbību latviski nacionālā garā 
pēc gaidisma darbības principiem, to-
ties klāt nāca fakts, ka tas notiks ārpus 
Latvijas ar cerību latvisko gaidismu 
uzturēt dzīvu līdz laikam, kad Latvija 
būs brīva, neatkarīga valsts un latviešu 
gaidisms var tur atkal darboties.

Tautiešiem izklīstot pa visu pasau-
li, Vācijā, Zviedrijā un Dānijā vadī-
tājas pulcināja meitenes, tomēr LGK 
nostabilizēja darbību ASV, Kanādā un 
Austrālijā. Domājams, ka ļaudis šajās 
valstīs būs gadu gaitā lasījuši par gaidu 
nometnēm un savās pilsētās piedzīvo-
juši gaidu klātbūtni latviešu sabiedrī-
bā. Nozīmīgs skaits meiteņu un sievie-
šu pašas būs vismaz kādu laiku bijušas 
aktīvas kādā latviešu gaidu vienībā. 
LGK saskaņoja darbības programmu 
visās vienībās šajās valstīs, rīkoja va-
dītāju sagatavošanas kursus un, apmē-
ram, ik pa 5 gadiem kopā ar latviešu 
skautu kustību, rīkoja lielās nometnes. 
Šis saskaņotais darbs bijis iespējams, 
jo gadu gaitā daudz vadītāju bijušas 
gatavas brīvprātīgi ziedot savu laiku 

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

un darbu, gan vadot nodarbības bēr-
niem, gan plānojot un braucot uz no-
metnēm, gan organizatoriskos darbos. 
Tas prasījis ilgstošu atbildības uzņem-
šanos, ne tikai piepalīdzēšanu īslaicīgā 
projektā.

Kad Latvija atguva neatkarību, 
nepagāja ilgi līdz rietumos dzīvojošs 
LGK vadītājas meklēja iespējas atjau-
not darbību Latvijā. Kopā ar Latviešu 
skautu kustību, rīkoja vadītāju kursus, 
atjaunoja kontaktus ar agrāko laiku va-
dītājiem, un nu jau 30 gadu pastāv Lat-
vijas skautu un gaidu centrālā organi-
zācija (LSGCO) Latvijā. Gadiem ejot, 
tā arvien vairāk nostabilizējusi savu 
darbu un pamazām gūst atpazīstamību 
un atzinību Latvijas sabiedrībā, kā or-
ganizācija, kas veic vērtīgu darbu, au-
dzinot Latvijai uzticīgu jaunatni, kas 
izaug par krietniem, atbildīgiem un iz-
palīdzīgiem sabiedrības locekļiem. Ir 
pamats uzskatīt, ka LGK ir savu mērķi 
sasniegusi! Latvijā pulcējas meitenes, 
kas sevi sauc par gaidām. Viņām ir va-
dītājas, kas viņas audzina un ved no-
metnēs. Latviešu gaidisms pastāv.

Tajā pat laikā, kā daudzas organi-
zācijas ārpus Latvijas, arī LGK izjūt 
maiņas sabiedrībā vispār, kā arī tieši 
latviešu sabiedrībā. Visakūtāk izjūt 
to, ka nenāk klāt jaunas vadītājas. 
Vairs tikai 3 pilsētās ASV, 2 Kanādā 
un 1 Austrālijā darbojas vismaz viens 
pulciņš. Bez vadītājām, kas meitenēm 
plāno un vada nodarbības, ir nepie-
ciešamas citas vadītājas, kas saskaņo 
visas kustības darbu, uztur kontaktus 
un rīko lielās nometnes. Sāka trūkt 
vadītājas, kas uzņemtos tieši šo orga-
nizatorisko darbu. Nebija kandidāšu 
vadošiem amatiem. Tādēļ, pēc divām 
konferencēm, kur bija iespēja situāci-
ju pārrunāt un izvērtēt, LGK pilntie-
sīgās vadītājas nolēma kustības darbu 
pārtraukt un latvisko gaidismu uzticēt 
LSGCO. Šā gada jūnijā notika balso-
šana, un vadītājas pieņēma lēmumu 
beigt Latviešu gaidu kustības darbu.

Šis ir liels, nopietns un emocionāls 
lēmums. Vadītājas grib ar godu pār-
traukt organizācijas darbu, nevis ļaut 
tam kaut kā izgaist nebūtībā. Darbs ir 

liels un to nesteidzina. Pats svarīgākais 
ir meitenes, kas pašlaik pieder kādā 
LGK vienībā. Tiek veltītas pūles, pētot 
un izvērtējot kā pilsētās, kur ir gribo-
šas vadītājas un meitenes, var turpināt 
pulcēties un vēl piekopt gaidisma prin-
cipus zem savas valsts gaidu/skautu 
organizācijām. Latviešu gaidas Kanā-
dā jau kopš 1992. gada reģistrējās pie 
Guides Canada. Viņas varēs turpināt 
to darīt un turpināt vadīt nodarbības 
latviešu meitenēm, latviešu valodā. 
Arī ASV un Austrālijā pastāv iespēja 
reģistrēt meiteņu pulciņus pie mītnes 
zemes skautu organizācijas un turpi-
nāt darbu tās paspārnē. Lēmumi, par 
to, kā turpmākās nodarbības varētu 
notikt, būs vietējo vadītāju un meiteņu 
vecāku rokās. Šis darbības gads būs 
pētīšanas, pārdomu un pārejas gads.

Latviešu gaidu kustība (LGK) ar 
lepnumu un godu plāno nodot LSGCO 
gaidām simbolisku gaismiņu, lai tā 
dotu spēku vadītājām turpināt darbo-
ties kustībā, kas audzina latviešu mei-
tenes pēc gaidu likumiem un solījuma, 
lai viņas kļūtu par pašapzinīgām sie-
vietēm un atbildīgām pilsonēm.

Tādēļ vēlamies, lai latviešu sa-
biedrība pilsētās, kur līdz šim ir biju-
šas latviešu gaidas, ir informēta par 
pārmaiņām, kas stāv priekšā. Ceram, 
ka meitenes ar savām vadītājām va-
rēs turpināt pulcēties, mācīties par 
āra dzīvi un darīt labos darbus. Visti-
camāk viņas valkās citas formas, bet 
mērķi un principi būs tie paši.

Lai arī šai rakstā ziņojam par pa-
redzamām beigām organizācijai, kas 
pastāvējusi cilvēka mūža ilgumā, arī 
ceļam gaismā to, ka Latviešu gaidu 
kustība sasniegusi sev nosprausto 
mērķi: uzturēt latvisku gaidismu. Nes-
kumsim par to, ka vairs nebūs kā bija, 
bet priecāsimies par panākto. Tai pat 
laikā, latviešu meitenes un sievietes, 
gan tās, kas ir aktīvas, gan tās, kas reiz 
bijušas aktīvas un šodien ir gaidas sa-
vās sirdīs, varēs svinēt to, ka latviešu 
gaidisms atzīmēs simts gadu pastāvē-
šanu.

Kristīna Putene
Laikrakstam „Latvietis“
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Līst. Lai neļautos 
skumjām, tādā laikā ti-
kai rakstīt jums – tas 
sasilda un iepriecina jau 
ar domu vien, ka pēc 
tam lasīšu jūsu vēstules, 
dažs piezvanīs, bet šo-

reiz diezin vai kāds atbrauks ciemos, 
jo tagad nevajag. Pie mums atkal ār-
kārtas situācija un pilnīga mājsēde.

Saslimstība strauji kāpj jau kopš 
pagājušā mēneša vidus. Pat ezim bija 
skaidrs, ka nebūs labi. No 11. oktobra no-
teica pirmos nopietnākos ierobežojumus. 
Diena tos raksturoja šādi: „Valdības... 
lēmumi  par  epidemioloģisko  ierobežo-
jumu  pastiprināšanu  kārtējo  reizi  bija 
tieši  tādi,  lai neapmierinātu nevienu un 
neatrisinātu  neko.“  (Diena,  2021. gada 
11. oktobrī). Nē, es nekādā gadījumā ne-
gribu pievienoties valdību aprejošajam 
suņu baram, taču jau tobrīd bija skaidrs, 
ka kovids brauc  ar tādu paātrinājumu, 
kāds Latvijā vēl nav pieredzēts. Tāpēc jau 
pēc nedēļas svēra un lēma atkal. Visdra-
matiskākā aina ir slimnīcās, kas ir pārpil-
dītas, kur jau jāšķiro pacienti un kur pār-
guris personāls. Nekad nebiju dzirdējusi, 
ka mediķi aicina pieteikties jebkuru brīv-
prātīgo palīgā apkopt slimniekus. Domā-
ju, ka tas vissmagāk gulsies uz tuvinieku 
pleciem, jo neticu, ka tie, kas protestē pret 
ierobežojumiem, turp dosies un kaut ko 
varonīgi darīs lietas labā.

Tomēr visvairāk mani pirms dažām 
dienām satrieca Panorāma, vēstot, ka 
Bauskā uzradies skolotāju (!) bariņš, 
kas vēlas inficēties, tāpēc vietējā avīzē 
Bauskas Dzīve ar sludinājuma palīdzī-
bu meklē kādu saslimušo, lai no viņa 
par atlīdzību dabūtu kroņvīrusu. Sko-
lotāji esot novesti tik tālu. Sociālie tīkli 
pilnīgi uzsprāga viedokļu un komentā-
ru apmaiņas karstumā! Bet es nepievie-
nošos arī tiem, jo stulbumam nav robe-
žu, un nav nekādas jēgas to apcerēt.

Mūsu ģimenē uzmanīšanās sāku-
sies jau krietni pirms valdības lēmu-
miem, jo visapkārt pārāk daudz slimo. 
Zvana kaimiņš no blakus mājas, kur 
mīt astoņu cilvēku ģimene. Visi esot 
slimi. Nav pārāk smagi, jo pieaugušie 
vakcinēti, bet tomēr saskari ar ārpasau-
li viņi pārtraucot. No Latgales radiem 
man pienāk ziņa, ka tur arī kovids aiz-
kļuvis – citam klājoties vieglāk, tikai 
tāda saaukstēšanās, bet cits slimnīcā. 
No sirds dzīvojam līdzi, sazināmies un 
uzmundrinām cits citu pa telefonu.

Mēģināsim parunāt par kaut ko pa-
tīkamāku. Vēl pirms ierobežojumiem 
ciemojos pie bijušās Dabas muzeja di-
rektores Māras Eipures Glāzšķūņa 
Brūklenājos, kur viņa cienāja ar visā-
diem gardumiem, cita starpā baudījām 
arī smalkās plēksnītēs sagrieztus un izžā-
vētus ābolus. Tie burtiski kusa mutē. Tā 
iedvesmojos, ka arī ķēros pie ābolu žāvē-
šanas. Galu galā tās mantas šogad tiešām 

daudz. Mēs esam paguvuši gan svaigus 
no kokiem novākt, gan ievārījumu savā-
rīt, gan sulā izspiest. Līdz žāvēšanai gan 
nebiju aizdomājusies, jo atmiņā palikuši 
tie gumijotie žāvētu ābolu kumosi, ko 
vēlāk ziemā padomju laikā ķīseļos vārīja 
un kas apnikuši līdz kaklam. Taču te bija 
kas pilnīgi cits – smalki ābolu čipsi. Ie-
devu pagaršot saviem mazdēliem. Bļodi-
ņas saturs pazuda kā nebijis. Vai var būt 
vēl drošāka zīme, ka recepte laba? Bet zi-
nāt, kas man visvairāk patīk? Brīnišķīgā 
ābolu marža, kas izplatās pa visu māju, 
kamēr notiek pati žāvēšana. Vārdu sakot, 
rīkojos tā: katram ābolam izņemu serdi 
un nemizojot sagriežu plānās jo plānās 
šķēlītēs. Tās lieku augļu žāvētājā uz pāris 
diennaktīm un baudu procesu!

Vienudien no rīta skatos: saule spo-
ža, debess zila kā izslaucīta, gandrīz nav 
vēja, kas citkārt plucina visu krāsaino 
rudens krāšņumu, bērzi ielas malā ap-
biruši kā ar zelta dālderiem. Tādā laikā 
nav iespējams iekšā nosēdēt, tāpēc iz-
lemju doties uz purvu dzērvenēs. Ņemu 
līdzi abus lielākos mazdēlus (6 un 4 
gadi), pierunāju vēl vienu kaimiņieni un 
braucam uz Bīriņiem, kur Laugas purvā 
daudzos desmitos hektāru tehnisko zi-
nātņu profesors Andris Špats noorga-
nizējis lielogu dzērveņu audzēšanu. Par 
to jau stāstīju vienā no savām vēstulēm 
pagājušajā gadā. Purvā ik dienu noris 
ogu lasītāju talkas. Var lasīt par samak-
su un daudzi arī tā dara. Bet var arī sa-
lasīt tikai savām vajadzībām, nedaudz 
piemaksājot par citkārt tik dārgajām 
ogām. Mēs dodamies sagādāt dzērve-
nes sev. Te gan saka – dižbrūklenes.

Novietojam auto stāvvietā un piesa-
kāmies būdiņā pie ieejas purvā. Mums 
norāda virzienu, kur jāiet un kur jau 
citi lasītāji redzami. Jānosoļo prāvs ga-
bals. Skatos, kur pērn vēl bija neskarts 
purvs, tikai vietām pacirsts apaugums, 
šogad jau sastrādātas slejas – te taps 
jauni dzērveņu lauki, atkal daudzu hek-
tāru platībā. Tātad Špata saimniecība 
turpina attīstīties un augt. Par to jūtos 
patiesi iepriecināta. Nu, nav mums viss 
slikti! Gudri un strādīgi cilvēki virzās 
uz priekšu mērķtiecīgi un neatlaidīgi.

Mums ierāda nelielu laukumiņu, 
kas norobežots ar auklām. Tas nu rūpī-
gi jānolasa. Abiem puisīšiem piecu litru 
spainis, dodu uzdevumu to dabūt pilnu. 
Pašai jātiek galā ar lielāku. Mugura liek 
sevi manīt ātri vien. Bet mazdēli kā divi 
putniņi – cītīgi uzlasa ogas, grab vien, kā 
tās sabirst spainī. Nevaru palikt kaunā, 
cenšos neatpalikt. Pēc stundas jau nepie-
raduma sagurums, bet vēl mazliet jāiz-
tur, lai trauki pilni. Piespiežamies un – 
ir! Esam traki lepni un gandarīti par savu 
varēšanu. Tagad var doties vispirms no-
svērt guvumu, samaksāt un tad uz mašī-
nu un mājās. Pārspriežam ar mazajiem, 
ka nu būs vitamīni visai ziemai. Mani 
nepārtrauktie čivinātāji tādi pieklusuši, 

kā jau kārtīgu darbu padarījuši.
Latvijā ienācis viens no lielākajiem 

pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmu-
miem Eiropā un pasaulē – Vācijā bāzē-
tais Lidl. Atvērti uzreiz veseli 15 veikali, 
to skaitā Ogrē. Reklāmas grandiozas 
(esot visaugstākā kvalitāte par viszemā-
ko cenu), ažiotāža milzīga. Ir pagājušas 
jau vairākas dienas, kad gadās braukt 
garām Ogres Lidlam – atliek nošausmi-
nāties, kāda cilvēku drūzma ar bezgalī-
gām rindām pie veikala, – pēdējos gados 
neko tādu neatceros redzējusi. Tūdaļ arī 
ievēroju: gan mūsu jau pierastā veikalu 
ķēde Rimi, gan Maxima pamatīgi nolaiž 
cenas. Reklāmas lec priekšā visur, kur 
pagriezies. Cīņa par pircēju! Raustu ple-
cus un domāju, ka patiesībā tas ir labi. 
Turklāt uznāk ziņkāre, kas gan tajā Lidlā 
tik sevišķs, ka tauta tā laužas uz to. Jau-
nie veikali strādā jau divas nedēļas, bet 
pūlis pie to durvīm nemazinās. Tā arī vēl 
netieku apskatīties, jo stāvēt rindā stun-
dām nevaru saņemties. Varbūt mājsēde 
dedzīgos pirktgribētājus paklīdinās.

Egils Zirnis savos Dienas jokos raks-
ta, ka „mūsu ekonomika ir izgājusi no krī-
zes un jau ieiet tajā no otras puses.“ Trā-
pīgi. Bet meita sākusi kolekcionēt šā laika 
latviešu jaunvārdus, kurus atrod interne-
tā, smejas un rāda arī man. Paniktendēta 
iepirkšanās: veikalštope, patēriņneprāts, 
grābtsteidze, makslauce, superpirktkāre, 
plaukttīre, pirktsteidze. Savukārt ierobe-
žota pārvietošanās ir arī aizklape, dižlie-
dze,  mājtupe,  tišmājis,  iepauze,  sērgie-
spunde,  cietstāve,  vietpratība,  mājguļa. 
Sēdēšana mājās bez darba: pilnnestrāde, 
visnestrāde,  tukšsēde,  apture,  nedarbe, 
dīktupe. Noteikumu neievērotāji –  brīv-
klīži. Kas kuram labāk patīk? Ko ieviesī-
sim? Varbūt jums ir vēl citi priekšlikumi? 
Galvenais – humora izjūtu nepazaudēt!

Kultūras dzīvē atkal esam pārgājuši 
pilnīgi uz ekrāniem. Cits pēc cita notiek 
kinofestivāli – nupat aizvadīts festivāls 
Baltijas pērle, tagad notiek Rīgas Starp-
tautiskais kinofestivāls (RIGA IFF). Prog-
ramma ļoti plaša, ap 100 filmu, pieejamas 
arī tiešsaistes biļetes. To izmantojam. Vai-
rākus vakarus pēc kārtas būsim pieburtas 
ekrāniem. Meitai labi, der veselas septiņas 
svešvalodas, man būs grūtāk, tomēr ceru, 
ka par abām tiksim galā. Festivāla laikā 
ir gaidāmas vairāku Latvijas autoru dar-
bu nacionālās pirmizrādes – būs iespēja 
noskatīties Lailas Pakalniņas satirizēto 
Sniegbaltītes stāstu filmā  Spogulī, sekot 
teātra trupas Kvadrifrons radošajām gai-
tām vizuāli ekspresīvajā Uguns aplī, kā 
arī filmā Baņuta redzēt, kā ir atdzimusi 
pirmā Latvijas opera. Palaidu garām fil-
mas Emīlija. Preses karaliene pirmizrādi. 
Nekas, gan jau vēl rādīs. Kritika slavē, tad 
jau jāredz, kas tur sanācis.

Uz saziņu!
Sirsnīgi – jūsu Biruta,

Ikšķilē, 2021. gada 20. oktobrī
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Veseli, mīļie!
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Latvijas valsti Neatkarības karā 
bija izcīnījuši mūsu karavīri un par tās 
atgūšanu iestājās nevardarbīgās cīņas 
karavīrs G. Astra. Kad viņa soda iz-
ciešanas vietā Mordovijā ieradās va-
rasvīri, viņš atsaucās kā karagūstek-
nis. Pārsteigtajam krievu virsniekam 
latvietis paskaidroja: Mana  valsts  ir 
okupēta  un  ir  ar  jums  kara  stāvoklī. 
Jūs esat  lauzuši 1920. gadā parakstī-
to miera  līgumu.3 Tieši tā – kā kara-
vīru – viņu jau faktiski bija novērtējis 
režīms, jo 1961.g. viņu tiesāja Baltijas 
kara apgabala Kara tribunāls.

Krievija bija vara, ar kuru normā-
la Rietumu civilizācijas valsts varēja 
tikai atrasties karastāvoklī. Tā jau no 
pirmā tās cara Ivana III laika aizvien ir 
bijusi agresīva savos nodomos, varmā-
cīga attieksmē pret ārpasauli un brutā-
la pret savējiem. Zīmīgi, ka slavenais 
amerikāņu civilizāciju pētnieks Sem-
juels Hantingtons Krieviju nepieskaita 
Eiropas civilizācijai. Un V. Putina vār-
diem runājot, arī Padomju Savienība 
bija nekas cits kā vēsturiskā Krievija, 
tikai tā saucās citādi.4 Un lai arī tā ir it 
kā mainījusies, taču izmainījusies savā 
būtībā tā nav. Tā pati Ļaunuma impēri-
ja bija un joprojām ir.

Tā bija okupējusi Latviju un dau-
dzas citas valstis, apspiežot tautas, 
nospiežot tās kalpībā, degradējot to 
kultūras, iznīcinot to nacionālās pa-
šapziņas. G. Astra sacīja: Man sāp, un 
es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, 
ka manai dzimtajai valodai jāieraujas 
rezervātos.  ...Dziļi  apvainots  un  pa-
zemots  es  jūtos  tad  ..  (kad)  jādzird: 
„Чего?  Чего?  По-русски!“  (Red.: 
„Ko? Ko? Krieviski!“)

Lai arī kompartijas režīms bija 
okupējis un rusificēja mūsu Dzimte-
ni, taču tas nespēja okupēt un rusificēt 
G. Astru pašu. Jo viņš piederēja patie-
sībai un citai vērtību sistēmai. Krievu 
disidents Andrejs Siņavskis (Андрей 
Донатович  Синявский,  1925–1997), 
kurš publicēja G. Astras Pēdējo  vār-
du, rakstīja: KGB  uzskata  G.  Astru 
par nestandarta pretinieku. Pavadījis 
nebrīvē,  turklāt krieviskā vidē gadus, 
viņš joprojām vienkārši un dabiski re-
prezentēja eiropeiska cilvēka tipu. To 
raksturo  godprātība  un  cieņas  pilns 
miers.5 Patiesība darīja viņu iekšēji 
brīvu ārējā nebrīvē un stipru bez jeb-
kādiem ārēja spēka atribūtiem. Viņš 
iekšēji apdzīvoja patiesības teritoriju, 
pār kuru komunistiskajai anticivilizā-
cijai nebija varas. Kā liecina līdzgait-
nieki: Gunāra Astras iekšējā pārliecī-
ba  nepazina  šaubas.  Gunārs  ap  sevi 
izstaroja spēku un paļāvību.6

Šī pārliecība neļāva viņam klusēt, 
bet lika to apliecināt saviem tautie-
šiem. Režīms bija spiests secināt, ka 
viņa  darbības  rezultātā  ar  pretpa-
domju literatūru iepazinās liels skaits 
iedzīvotāju  vairākos mūsu  republikas 
rajonos.7 Kā atceras līdzgaitnieki, ne 

reizi vien G. Astra sacīja: krievi ir vie-
si,  kuri  aizmirsuši  braukt  mājās.8 Ja 
viņi to ir aizmirsuši, atgādināsim!9 Zī-
mīgi, ka uz ārzemju piemiņas markas 
G. Astra ir identificēts kā protestētājs 
pret rusifikāciju.10

Pēdējā vārda nobeigumā viņš saka 
jau par hrestomātiskiem kļuvušus 
vārdus: Es ticu, ka viss, kas te notiek, 
izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man 
spēku šeit stāvēt un elpot. Tik tiešām, 
tas bija viņa credo, ticības apliecība 
vistiešākajā veidā, jo nekāda fiziska 
acīmredzamība un prāta spriedumi 
neuzrādīja ļaunā murga beigas.

Tam varēja tikai ticēt. Bet saskaņā 
ar sv. Rakstiem, ticība ir stipra paļau-
šanās  uz  to,  kas  cerams,  pārliecība 
par neredzamām lietām (Eb 11, 1). Par 
pravieti un tautas vadoni Mozu sacīts: 
kā neredzamo redzēdams, viņš izturē-
ja (Eb 11, 27). Ticība ir garīga redze, tā 
mobilizē gribasspēku un uztur savas 
misijas apziņu. G. Astra tik ļoti iemie-
soja pārliecību par Latvijas neatkarī-
bas atgūšanu, ka režīmam nācās kon-
statēt: arī  pēc  atbrīvošanas  Gunārs 
Astra  ir  saglabājis  naidīgu  nostāju 
pret padomju valdību.11 Čekai neatlika 
nekas cits kā saprast, ka viņš palicis 
iepriekšējās sociālismam naidīgās po-
zīcijās.12 Gunārs Astra nebija iebiedē-
jams, pārliecināms, piespiežams, tikai 
iznīcināms. Tāpēc, neskatoties uz viņa 
atbrīvošanu starptautiskā spiediena re-
zultātā, viņš tika noindēts. Krievijā ir 
ilgas indēšanas tradīcijas...

Laika ritumam ir vismaz divi efek-
ti. Pirmais, daudz kas aiziet aizmirstī-
bā. Otrais, tas, ko negribam aizmirst, 
no laika distances top redzams labāk, 
saprotams skaidrāk.

Ar pirmo efektu cīnās vēsturnieki 
un G. Astras cīņu biedri. Otrais izkris-
talizējas mūsu pašu individuālās pār-
domās.

Protams, G. Astra ir izcils latviešu 
tautas brīvības cīnītājs, varonis. Mums 
gan vajadzēja gandrīz 30 gadus, lai 
viņu apbalvotu ar Viestura ordeņa 
pirmo šķiru un ieceltu par šī ordeņa 
lielkrusta komandieri.

Var un vajag viņu pelnīti slavēt un 
cildināt, bet ko mēs paši no tā gūsim? 
Viņš nu būs glorificēts, bet kas mums 
no tā? Vai būsim atpirkušies no vār-
dos neizteiktas vainas apziņas, ka paši 
nedz toreiz, nedz arī tagad gana daudz 
veicam tās idejas vārdā, kuras dēļ viņš 
upurējās? Viņa varonība kontrastē ne 
tikai ar okupācijas režīma nekrietnī-
bu, bet diemžēl arī ar mūsu – klusē-
jošā vairākuma – toreizējo gļēvumu, 
neuzņēmību un mazdūšību. Vispirms 
vajadzēja būt dažiem gandrīz vien-
tuļiem pretestībniekiem, tad nelielai 
organizācijai – Latvijas  neatkarības 
kustībai13, tad helsinkiešiem, un tikai 
tad sāka runāt latviešu inteliģence un 
modās pārējā tauta.

G. Astras vēsturiskais piemērs 
rāda – latviešu tautai par savu pastā-
vēšanu būs jācīnās vienmēr – fiziski, 
morāli, garīgi – visādi. Tāpēc mums 

jādomā, kāda ir mūsu vēstures vēsts 
šodienai. Vēsturnieks Uldis Ģērma-
nis to izteica šādi: Latviešu tauta cieta 
lielus  zaudējumus gadu  simteņu  ilga-
jās cīņās, bet viņa nepadevās un iztu-
rēja. Tāpēc ir gods būt par šīs  tautas 
locekli. Mūsu uzdevums .. ir cīnīties 
par mūsu tautas pastāvēšanu un viņas 
tiesībām. Šī cīņa ir mūsu laime, jo dod 
mērķi mūsu dzīvei.14

G. Astra cīnījās ar totalitārismu, 
kad katram pašam vajadzēja saprast, 
kādā valstī viņš dzīvo, kas ir aizliegtā 
lasāmviela, nevēlamās runas, tabuētās 
tēmas un nepieļaujamās domas. Lai 
G. Astra nepaliktu tikai cildināmā 
vēsture vien, uzdosim sev šodien grū-
tus un neērtus jautājumus:
• Kāda veida garīgās un morālās oku-

pācijas režīmā mēs paši dzīvojam 
šodien?

• Kuras ir politkorektuma tabuētās tē-
mas mūsu sabiedrībā?

• Par ko mēs izvairāmies diskutēt un 
labāk dodam priekšroku apspriest to 
virtuves apstākļos?

• Kāpēc joprojām daudz no G. Astras 
Pēdējā vārda skan tik sāpīgi un pa-
zemojoši aktuāli?

• Kāpēc latviešu kā valsts valodas stā-
voklis joprojām ir problēma mūsu 
valstī?

• Kāpēc maz vai nemaz nerunājam 
par latviešu tautas politiskām tiesī-
bām pašiem noteikt savu valsts lik-
teni?

• Kāpēc tikai paklusām dzird atzinu-
mus, ka mums uzspiestā integrācija 
faktiski ir izgāzusies? Pat Providus 
nesenais pētījums atzīst, ka Latvie-
šiem  joprojām mēdz  būt  sajūta,  ka 
Latvijas krievi nevēlas Latvijas ne-
atkarību vai neatzīst latviešu valodu 
par vērtību.15

• Vēsturiskais taisnīgums daudzos 
gadījumos nav ticis atjaunots vai ir 
jau nokavēts. Vēl pirms trim gadiem 
Satversmes tiesas priekšsēdētājas 
vietniece Sanita Osipova sacīja, ka 
Latvijā bijusi tikai ekonomiskā tais-
nīguma atjaunošana, bet dvēseles 
dziedināšana caur lustrāciju diem-
žēl nav notikusi.16

Žurnālistes Elita Veidemanes sacī-
tais skan kā apsūdzība. Diemžēl pelnī-
ta: Nedz izglītības sistēma, nedz kultū-
ras un zinātnes spīdekļi, nedz mākslas 
pīlāri  –  neviens  un  nekas  nemēģina 
aktualizēt mūsu iekšējo problemātiku, 
kas  saistās  ar  nācijas  spēka  vājinā-
šanu un nacionālās pašapziņas mazi-
nāšanu. Arī  partijas  ...  nemēģina  pat 
formulēt  nācijas  eksistences  iespējas 
šajos  morālā  pilsoņu  kara  apstākļos, 
kur nu vēl iestāties un cīnīties par pa-
matnāciju,  kuru  konsekventi  sagrauž 
(Krievijas) piektā kolonna! ....Ja nekas 
nemainīsies mūsu pašu attieksmē pret 
latviskumu, valstiskumu un tā noturē-
šanu, .. mūsu vispār nebūs!17

Ieklausīsimies G. Astras diagnos-
ticējošajā spriedumā: Lielākā  prob-

Karavīrs Gunārs Astra
Turpinājums no 1. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
29. oktobris
Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis, Elva
1916. rakstnieks Vizbulis Bērce.
1936. PSRS tanki un lidmašīnas ar Sar-
kanarmijas apkalpi sāk kaujas Spānijā.
1964. garīdznieks Austrālijā Rai-
monds Sokolovskis.

30. oktobris
Nadīna, Adīna, Ulla

1861. atceļot tirdzniecības ierobežoju-
mus ārzemniekiem, Rīgā tiek veicināta 
konkurence, kas stimulē tirdznieciskā 
kapitāla transformēšanos rūpnieciska-
jā kapitālā.
1941. dzejnieks, izdevējs Uldis Auseklis.

31. oktobris
Rinalds, Rinalda, Valts
1961. politiķis, LR ekonomikas mi-

nistrs (2006.g. 7.nov. – 2007.g. 17.sept.) 
Jurijs Strods.

1. novembris
Ikars
Visu svēto diena
1846. (j.s., pēv v.s. 20. oktobrī) dzejnieks, 
tulkotājs, folklorists Fricis Brīvzem-
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lēma  ir  tā,  ka  daudzi mūsu  cilvēki  ir 
„izļurbāti.“ Viņu domāšana un rīcība 
ir  latviešu  tautai  sveša.  Pusgadsimtu 
radināti  pie  akla  mietpilsonisma  un 
samierināšanās.18

Varbūt, ka tas joprojām ir par 
mums?

Ir nodoms 15. decembrī atklāt 
G. Astram pieminekli pie kādreizējās 
LPSR Augstākās tiesas ēkas, kur viņš 
režīmam veltīja savus pravietiskos un 
pašu režīmu tiesājošos vārdus. Mums 
šis piemineklis ir ļoti vajadzīgs. Ne 
tādēļ, lai nomierinātu savu pilsonis-
ko sirdsapziņu, ka nu esam paveikuši 
savu vēsturisko pienākumu pret viņu, 
bet gluži pretēji, lai tas mums neliktu 
miera, urdītu, mudinātu, skubinātu 
izrauties no mietpilsoniskā komfor-
ta meklējumiem un atgādinātu, ka 
G. Astras upurim tikai tad ir nozīme, 
ja mēs būsim tā cienīgi. Ja mēs patie-
šām gribēsim būt latvieši, savas valsts 
patrioti.

Man ir priekšlikums: kā nākamo ir 
jāveido piemineklis tam, par ko cīnījās 
un upurējās G. Astra un daudzi Latvi-
jas patrioti pirms viņa: proti, visai lat-
viešu nācijai!

Tam jāsākas Brīvības ielā, kur no-
jaucām ļeņinekli. Aleja līdz Brīvības 
piemineklim nav izmantota. Barel-
jefu var sākt ar uzvaru Saules kaujā 
1236. gadā un turpināt ar citām 13. gs. 
un vēlāku laiku mūsu senču pretestību 
un uzvarām. Un tā uz priekšu: valsts 
dibināšana, Neatkarības karš, Latvi-
jas uzplaukums, nacionālās jaunatnes 
un partizānu cīņa pret okupantiem 
1940. – 1941. gadā, leģionāri, meža-

brāļi, deportētie, reliģiskie un politis-
kie pretestībnieki, Atmoda. Katrā pos-
mā izcelt kādus. Un noteikti parādīt 
kā simbolus – vecmāmiņu, vectētiņu, 
tēvu, māti, klusos varoņus, zināmos 
un nezināmos.

Jo mūsu vēsture ir ne vien apspies-
to un izmantoto vēsture, bet daudzkārt 
vairāk un svarīgāk – brīvības alku, 
pretošanās cīņu un uzvaru vēsture! Un 
G. Astra ir viena no daudzām zvaig-
znēm pie mūsu brīvības cīņu debesīm.

Jo astra latīniski nozīmē – zvaig-
zne.

Dr., māc. emer. Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“
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raksta Pēteris Korsaks.
Jānis Doreds (1881–1954) pirmās 

filmas uzņēma ASV, bija viens no pir-
majiem Holivudas kino operatoriem. 
Taču filmēšana studijā likās garlaicīga. 
No 1920. – 1925. gadam Jānis Doreds 
bija Pathe News korespondents Baltijas 
valstīs un Polijā, no 1925. – 1950. ga-
dam filmēja 20. gs. nozīmīgākos no-
tikumus kā, piemēram, Krievijas va-

dītāja Ļeņina bēres (nelegāli, par ko 
tika arī arestēts), zemūdens Nautilus 
ekspedīciju uz Ziemeļpolu, Itālijas ie-
brukumu Etiopijā 1935. gadā, pilsoņu 
karu Spānijā, Varšavas bombardēšanu 
1940. gadā un citus notikumus. Par 
Jāņa Doreda kino operatora gaitām 
rakstīja gan Eiropas, gan Amerikas, 
gan Austrālijas prese.

Darba gaitas Jānis Doreds noslē-
dza 1950. gadā. Kopā ar sievu Eliza-
beti apmetās mājā Norvēģijā, Džona 
Doreda salā, kur atpūtā nodzīvoja 4 

gadus. Jānis Doreds miris 1954. gadā, 
apglabāts Norvēģijā.

Bet mēs, pateicoties vēsturnieku 
pūlēm, esam uzzinājuši par vienrei-
zīgu, bezgala apdāvinātu un talantīgu 
personību, piedzīvojumu meklētāju 
latvieti ar pasaules slavu – Jāni Dore-
du.

Vita Gaiķe.
Laikraksta „Latvija Amerikā“ redaktore

Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums  laikrakstā  „Latvija 
Amerikā“

... fotogrāfs Jānis Doreds
Turpinājums no 11. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. oktobrī.
€1 = 1,54650 AUD
€1 = 0,84178 GBP

€1 = 1,61720 NZD
€1 = 1,16180 USD

Tiešsaistē
Trešdien, 10. nov., plkst. 20.30 
AEDT (pēc Austrālijas laika) 
Sofijas Kirsanovas (vijole) un 
Amira Farida (klavieres) koncerts 
Melbourne Digital Concert Hall. 
Koncerts skatāms interneta straumē 
visā pasaulē. Biļetes var iegādāties: 
https://melbournedigitalconcerthall.
com/sophia-kirsanova-and-benjamin-
martin-rhapsody/ Digitālās biļetes 
derīgas 72 stundas pēc koncerta norises.

Adelaidē
Ceturtdien, 28. okt., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 29. okt., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Bū-
sim kosmopolīti un baudīsim picu 
ar salātiem un tad dželati! Visi mīļi 
gaidīti, bet zem mūsu Covid plāna 
dalībnieku skaits vēl ierobežots, un 
tāpēc nepieciešama pieteikšanās un 
samaksa pirms 25. okt, zvanot vai 
nosūtot īsziņu Rudītei 0411068486. 
Dalības maksa $10 ieskaita vakari-
ņas. Atspirdzinājumi par draudzīgām 
cenām.
Sestdien, 30. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā Ināra Putniņa demonstrēs lat-
visko cepelīnu recepti. Pieteikties līdz 
28. okt. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 31. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem. ASK priekšnieks Jānis 
Lindbergs.
Svētdien, 31. okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Svētdien, 31. okt., plkst. 12.45 Tā-
lavas mazajā zālē Sabiedriskā kluba 
(Latvian Co-op Society Social Club 
Inc) pilnsapulce. Pēc pilnsapulces 
klubs gādās par uzkodām un atspirdzi-
nājumiem kafejnīcā!
Sestdien, 6. nov., plkst. 14.00 DV 
namā Lāčplēša dienas sarīkojums.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 7. nov., plkst. 11.00 Kapu 
svētki.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.

Piektdien, 29. okt., Krodziņa vakars 
DV mītnē ATCELTS.
Svētdien, 31. okt., Austrālijas latviešu 
teātra Viktorīnas vakars PĀRCELTS 
uz 28. nov.
Sestdien, 6. nov., Vanadžu pusdienas 
ATCELTAS.
Svētdien, 7. nov., Lāčplēša piemiņas 
dienas sarīkojums ATCELTS.
Trešdien, 10. nov., plkst.20.30 Sofi-
jas Kirsanovas (vijole) un Amira Fa-
rida (klavieres) koncerts Athenaeum 
Theatre, 188 Collins Street.
Sestdien, 13. nov., Vanadžu ko-
pas un Melburnas nodaļas pilnsapul-
ces PĀRCELTAS uz 2022.gada febr.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 31. okt., Reformācijas svēt-
ku dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā 
ATCELTS.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. nov., plkst.10.30, diev-
kalpojums. Viesu mācītājs Kolvins 
Makfersons.

Sidnejā
SEKOJIET LĪDZI JAUNIEM 

COVID IEROBEŽOJUMIEM!!
Novuss atsācies DV namā – 
būs katru piektdien, bet vēl ar 
ierobežojumiem. Atļauts tikai tiem, 
kuri ir dubultvakcinējušies. Maskas 
obligātas.
Otrdien, 2. nov., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 12. nov., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Klātienes dievkalpojumi Svētā Jāņa 
baznīca atsāksies svētdien, 31. oktobrī.
Svētdien, 31. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 7. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 14. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām re-
gulām. Lūgums sazināties ar mācītāju 
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

ASV
3.–14. nov. Ceturtais gadskārtējais 
New  York  Baltic  Film  Fesival  (NY-
BFF). Festivāls notiks klātienē no 
3. līdz 7. nov. un no 5. līdz 14. nov. 
filmas būs pieejams tiešsaistes plat-
formā. Izrādes programmā četras fil-
mas no Latvijas: Spogulī – rež. Laila 
Pakalniņa, Koku opera – rež. Mārtiņš 
Grauds, Kur vedīs ceļš – Matīss Kaža 
un Emīlija. Latvijas preses karaliene – 
rež. Andis Mizišs un Kristīne Žel-
ve. Vairāk informācija par festivālu: 
www.balticfilmfestival.com, kur var 
arī iegādāties biļetes. Sociālos tīklos 
festivālam var sekot Fac ebook pie NY-
BalticFF un Instagram pie  nybalticff

Latvijā
Visi klātienes kultūras pasākumi 

atcelti līdz 14. novembrim. ■

nieks (īstajā vārdā Fricis Treilands).
1921. ALTA (Adelaidē) aktieris un re-
žisors Miervaldis Bumbieris.
1931. atklāj Centrāltirgu Rīgā, vienu 
no tolaik modernākajiem Eiropā.
1933. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aleksandrs Impols.

2. novembris
Vivita, Dzīle, Viva
1921. dibināta Fraternitas  Rusticana 
(studentu biedrība, statūti apstiprināti 
LU 1926.g.).

3. novembris
Ērika, Dagnija
1956. politiķis, LR iekšlietu ministrs 
(1994.g. 11.nov. – 1995.g. 12.dec.) Jā-

nis Ādamsons.
1966. aktrise, žurnāliste Elita Kļaviņa.

4. novembris
Atis, Otomārs, Oto
1926. rakstniece Daina Avotiņa.
1936. politiķis, fiziķis, Latvijas Uni-
versitātes rektors (1987.–2000.) Juris 
Zaķis.
1986. dziedātāja Liene Šomase.  ■
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