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Skats uz Brīvības pieminekli no Elizabetes ielas 2021. gada 13. novembrī.

Godātais laikraksta „Latvietis” lasītāj,

Sveicu ikvienu no Jums mūsu Latvijas Valsts svētkos!
Savā pirmajā gadsimtā Latvija ir nogājusi sarežģītu vēstures
ceļa posmu. Šodien vēlos pateikties Jums, tautieši, par latvisko
vērtību kopšanu un neatlaidīgu iestāšanos par Latvijas valstiskuma nepārtrauktības atzīšanu visā pasaulē.
Valsts svētkos vēlēsim Latvijai saules mūžu, lai Latvija būtu brīva zeme, kurā mēs katrs varam piepildīt savus sapņus un mērķus!
Lai Latvija būtu zeme, kurai vienmēr esam un būsim piederīgi!
Lai svētki ienāk ikvienā mājā un ikkatrā sirdī!
Dievs, svētī Latviju!
Marģers Krams,
Latvijas Republikas vēstnieks Austrālijas Savienībā

Šogad mazliet atšķirīgs
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Ko novēlēt Latvijai
viņas 103. dzimšanas
dienā? Dievam uzticoties, augt ticībā, cerībā
un mīlestībā? To visu,
protams, bet šogad gribas
novēlēt tai veselību, atbrīvošanu no Covid-19 vīrusa ar visiem
tā variantiem, un vēl klāt gribas novēlēt
katram dziļi pārdomāt un savā dzīvē īstenot Apustuļa Pāvila seno, bet nekad
nenovecojošo mācību: „Pārbaudiet
visu, paturiet to, kas labs! No jebkāda
ļaunuma atturieties!“ (I Tes. 5:21 – 22).
Vārds pārbaudiet oriģinālā grieķu vai paša patiesības definējumu. Kur tā
valodā ir dokimazete. Tātad, mums notiek, top vājināti gan debesu valstīieteikts ne tikai pārbaudīt rakstīto un bas, gan jebkuras valsts pamati.
vai teikto, bet meklēt pēc dokumentāPēdējos mēnešos biežāk esam
cijas, ka piedāvātais patiešām ir labs,
vai saskan ar patiesību. Senā grieķu
Turpinājums 4. lpp.
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Mīļie tautieši!

Novembris ir Latvijas dzimšanas, latviskuma un patriotisma mēnesis
zināmies sevi un savu identitāti, savu piederību. Liekas,
ka tanī dienā mūs visus vieno,
lai arī neredzama, bet tomēr
spēcīga un nesaraujama saite ar Latviju. Būt latvietim
ir gan neizsakāms gods, gan
lepnums, gan atbildība pašiem pret sevi un visu mūsu
tautu.
Pandēmijas ierobežojumos pavadīti turpat kā divi
gadi gadi. Sarežģīts un smags
Tieši mūsu sanākšana kopā Latvi- laika posms, kur iespēja tikties viejas dzimšanas dienā, kaut arī virtuālā nam ar otru ik brīdi pēkšņi un strauji
vidē, ir tas brīdis, kad visskaidrāk ap- tika liegta, rūpīgi plānoti sarīkojumi

atcelti un kopīgi svētki nesvinēti.
Grūtības un izaicinājumi tomēr
nāk un arī aiziet, bet mūsu tradīcijas,
piederības sajūta, pienākuma izjūta,
mūsu domas un latviskās vērtības saglabās mūs stiprus un vienotus.
Turpināsim darboties un būsim
lepni par ikvienu mūsu labo darbu, ko
veicam Latvijas, latviskuma un mūsu
sabiedrības labā.
Sirdīs, domās un darbos vienmēr
esam un būsim latvieši un neatņemama daļa no mūsu mīļās Latvijas.
Patiesā cieņā –
Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Dārgie tautieši!

Speciālo uzdevumu vēstnieces diasporas jautājumos apsveikums

Sirsnīgi sveicu jūs šajā svētku laikā, kad visur, kur vien mīt latvieši,
svinam Latvijas 103. dzimšanas dienu!
Šodien mēs raugāmies pretī jauniem
izaicinājumiem un mērķiem gan Latvijā,
gan ārpus tās robežām, taču galvenā prioritāte paliek nemainīga – mums jāturas
kopā – gan Latvijā, gan plašajā pasaulē

dzīvojošajiem tautiešiem. Tikai kopā strā- skaistajos svētkos!
dājot, sadarbojoties un atbalstot vienam
Vēlu stipru veselību, možu garu un
otru, mēs spējam paveikt apbrīnojami gribu turēt Latvijas vārdu augstā godā.
daudz un sasniegt arvien jaunu izcilību
Elita Gavele,
un pieaugošu labklājību mūsu cilvēkiem.
Speciālo uzdevumu vēstniece
Šie svētki arī šogad būs īpaši – bez
diasporas jautājumos
plašiem pasākumiem, bez uguņošanas Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
un parādēm! Šie svētki mūs mudinās
pārdomāt, ko katram no mums nozīmē
Latvija, tās brīvība un neatkarība, kā
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Apsveikums

Austrālijas un Jaunzēlandes
latviešu sabiedrībai valsts svētkos
Dzimteni mīl nevis tāpēc, ka
tā ir varena, bet tāpēc, ka tā ir
dzimtene.
(Seneka)
Sveiciens visiem tautiešiem
Austrālijā un Jaunzēlandē, kā
arī plašajā pasaulē Latvijas
svētkos!
LAAJ valde
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Redakcijā

Sveicināti, lasītāji!
Latvijas valsts proklamēšana 1918. gadā bija
nodomu un cerību apgalvojums, bet ar mazāk
atbalstu latviešu tautā
nekā bija atbalsts latviešu boļševikiem.
Lielinieku uzbrukums un nemieri Rīgā piespieda Pagaidu valdībai
1919. gada 2. janvārī aizbēgt no Rīgas
uz Jelgavu, un vēlāk uz Liepāju. Četras
latviešu rotas pārgāja lielinieku pusē.
3. janvārī Rīgu ieņēma Sarkanā armija,
un varu pārņēma Pētera Stučkas Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika.
Skatoties uz šiem notikumiem no
liela attāluma laika ziņā, ir grūti iedomāties, ka demokrātiskā Latvija tomēr
varētu iegūt uzvaru. Bet tā tas notiek
dzīvē – nekas nav iekalts akmenī, un
viss var mainīties. Valsti var izcīnīt,
un valsti var arī zaudēt.
Tā notika ar Stučkas vadīto Padomju Republiku. Viņa rīkotais Sarkanais terors nepietika, lai tauta turpinātu lielinieku režīmu mīlēt. Un Ulmaņa
militārā alianse ar vācu spēkiem nodrošināja Stučkas padzīšanu no Rīgas.
Neatkarības karš turpinājās ar vēl
dažādiem pēkšņiem pavērsieniem un
vairāku svešu spēku iejaukšanās, bet
viss beidzās ar uzvaru 18. novembrī
proklamētai republikai.
Šodien mūsu valsts pastāvēšana
liekas nodrošināta gan ar iekšējo demokrātijas spēku, gan ar ārējiem militāriem un ekonomiskiem sabiedrotiem.
Mums tomēr jāsaprot, ka gan viens,
gan otrs nav pašsaprotams, un visu laiku
jāpiestrādā to nodrošināšanai. Ja prasības
sabiedroto paturēšanai ir samērā skaidras, tad mazāk skaidras ir prasības iekšējo demokrātisko spēku nodrošināšanai.
Viena no šodienas lielajām cīņām ir
pret vīrusu. Pirms dažiem gadiem nebūtu bijis iespējams iedomāties, cik sekmīgi šāda cīņa spētu šķelt sabiedrību.
Viens no labas demokrātijas priekšnosacījumiem ir pareizas un uzticamas
informācijas pieejamība. Tas ir, ziņu
avoti, uz kuriem var paļauties. Sociālo
mediju laikmetā tieši ziņu avoti tiek
piesārņoti ar visādiem meliem – gan
apzinātiem, gan paviršības paļautiem.
Tie bieži izplatās sekmīgāk par patiesām ziņām un patieso informāciju, un
līdz ar to grauj mūsu valsts pamatus.
„Hibridkaršs“ ir reāls ar reālām
sekām. Melu izplatība jau prasījusi
daudzas dzīvības, un sabiedrības šķelšana to rezultātā ir bīstama demokrātijai. Lai mūsu valsts pastāvētu, arī šis
karš ir jāuzvar.
Sveicieni Valsts svētkos!
GN
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Piešķirti augstākie Latvijas
valsts apbalvojumi

Cilvēkiem, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai
Saskaņā ar Valsts
prezidenta un Ordeņu
kapitula 2021. gada
22. oktobra lēmumu
piešķirti 60 augstākie Latvijas valsts
apbalvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 33 personībām, Viestura ordenis – 11 personībām un Atzinības krusts – 16 personībām.
Ar augstākajiem Latvijas valsts
apbalvojumiem apbalvoti cilvēki,
kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij
un tautai un kuru pašaizliedzīgais,
profesionālais un sabiedriskais darbs,
pilsoniskais veikums ir pelnījis augstāko valsts atzinību. Katra atsevišķais
darbs un ieguldījums ir vienlīdz izcili
vērtējams un cildināms.
Ordeņu kapitula kanclere Sarmīte
Ēlerte norāda: „Ir patiess gandarījums, ka Valsts prezidentam Egilam
Levitam un Ordeņu kapitulam Latvijas Republikas dibināšanas 103. gadadienā ir iespēja pateikties un apbalvot
cilvēkus, kuru darbs ir izcils, kuri godprātīgi un nesavtīgi kalpojuši Latvijas valstij un tautai. Augstākā valsts
apbalvojuma piešķiršana ir atbilstošs
valsts cieņas apliecinājums šo cilvēku
darbam un ieguldījumam mūsu Latvijas labā. Viņus raksturo talants, mērķtiecība, ticība saviem spēkiem un radošums, drosme un izturība. Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls saka paldies par darbu

demokrātiskas, tiesiskas un nacionālas Latvijas valsts labā.“
Augstākie valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi
veikuši amata pienākumus līdz šim
nebijušas sarežģītības sabiedrības apdraudējuma situācijā – Covid-19 pandēmijas laikā. Cilvēkiem, kuri savu darbu
veltījuši atjaunotās neatkarīgās Latvijas
valsts veidošanai, pilsonisko vērtību
nostiprināšanai, izciliem kultūras un
zinātnes darbiniekiem. Apbalvojumi
piešķirti cilvēkiem, kuri daudzu gadu
garumā veicinājuši latviešu diasporas
vienotību un saikni ar Latviju.
Par valsts apbalvojumu pasniegšanu
atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma
56. panta pirmajai daļai, ievērojot valstī
noteiktos epidemioloģiskās drošības un
piesardzības pasākumus, Ordeņu kapituls lems atsevišķi un paziņos par to
oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.
Detalizēta informācija par augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību pieejama Valsts
prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.
LV prezidenta kanceleja
10.11.2021.
Red.: Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēde Kristīne
Saulīte apbalvota ar Triju Zvaigžņu
ordeni un iecelta par Triju Zvaigžņu
ordeņa komandieri.

Laikraksts „Latvietis” sveic Kristīni Saulīti
ar augsto Latvijas valsts apbalvojumu!

Apsveikums Triju Zvaigžņu
ordeņa saņēmējai
Ļ. cien. Kristīne Saulītes kundze!

Atļaujiet Jūs sveikt
ar augsto Latvijas valsts
apbalvojumu – Triju
Zvaigžņu ordeni! Šis
augstākais valsts apbalvojums tiek piešķirts par
izciliem nopelniem Latvijas valsts veidošanā, pilsonisko vērtību nostiprināšanā, latviešu diasporas vienotības un saiknes uzturēšanā
ar Latviju. Viss Jūsu veikums atbilst
katram kritērijam, un Jūs esat godam
pelnījusi šo Latvijas valsts atzinības
un cieņas apliecinājumu.
Personīgi Kristīnes Saulītes izaugsmei esmu sekojusi no pašiem
Laikraksts „Latvietis“ apsveic visus pirmsākumiem. Varu apliecināt, ka
Latvijas valsts, PBLA un LAAJ ap- viņas darbība dažādās Austrālijas
balvojumu saņēmējus!
organizācijās ir ienesusi daudz vēr-

tīgu izmaiņu, viņa turpina nest Austrālijas latviešu diasporas vārdu pasaulē, kas ir viens no svarīgākajiem
aspektiem. Visas Austrālijas sabiedrības priekšā no biklas un kautrīgas
Latvijas jaunietes ir izveidojusies
spēcīga organizatore, lieliska vadītāja, savas valsts patriote un cienīga
Latvijas valsts apbalvojuma saņēmēja. Man ir liels gods strādāt Kristīnes
Saulītes vadībā.
Vēlreiz atļaujiet Jūs sveikt ar augsto, Jūsu darba novērtējumu un novēlēt
tikpat pašaizliedzīgi pārstāvēt Latvijas
intereses arī turpmāk!
Patiesā cieņā, LAAJ vārdā
Skaidrīte Aguļēviča,
LAAJ priekšsēde
11.11.21.
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Kopkora dziesmas un AL58.KD
Skanēs kori no Latvijas un Īrijas
Kā
jau
visi zin, kori
nav šogad (un
arī lielu daļu
no pagājušā
gada)
varējuši mēģināt.
AL58.KD
Rīcības komiteja ir ļoti priecīga, ka
divi izcili Sidnejas austrāliešu kori ir
iemācījušies dziesmas Ešenvalda mūzikas koncertam, bet mums bija žēl,
ka neizskanēs KD iecerētā Kopkora
programma. Bet vienmēr jau var atrast
risinājumu izaicinājumiem!
Tātad, Kopkora koncerta iecerētās dziesmas tomēr izskanēs. Sazinājāmies ar Latvijas koriem un to diri-

ģentiem un lūdzām, lai tie mūsu vietā
ieraksta katrs vismaz vienu Kopkora
dziesmu. Nebūs Kopkora koncerts kā
tāds, bet tie KD apmeklētāji, kas būs
klātienē, dzirdēs KD Kopkora programmu! Mēs esam izdalījuši ierakstus
tā, lai pirms pasākumiem vai starp pasākumiem, katru reizi varētu dzirdēt
un redzēt kori no Latvijas vai Īrijas,
dziedot vienu Kopkora dziesmu.
Mēs izsakām lielu paldies koriem,
kas uzņēmās mums īstenot Kopkora
programmu, kaut vai citā veidā: Ave
Sol, Balsis, Balta, Fortius, Gaudeamus, Īrijas Latviešu koris, Maska,
Ogle, Veseris, Vivere.
Ilona un Klāra
Laikrakstam „Latvietis“

Ziņojums sportistiem – 48. ALM atceltas
Nav zināms, vai robežas būs atvērtas
48. Austrālijas latviešu Meistarsacīkstes (ALM) bija paredzētas
2021. gada Austrālijas Latviešu Kultūra dienu programmā Sidnejā. Pēc
pārrunām ar Daugava, MLS, ASK un
Metalurgs sporta kopas pārstāvjiem,
nolēma ALM atcelt dēļ Covida-19 ierobežojumiem.
Kaut izskatās, ka Jaundienvidvelsa un Viktorijas robežas būs atvērtas un iedzīvotāji varēs brīvi ceļot

decembrī, nevaram ar drošību prognozēt vai Dienvidaustrālijas, Rietumaustrālijas un Kvīnslandes robežas
būs atvērtas. Ņemot vērā, ka sportisti
dzīvo visās Austrālijas pilsētās, nav
iespējams zināt, vai viņi varēs droši
ceļot uz Sidneju, piedalīties spēlēs un
tad atgriezties savās mājās bez sarežģījumiem.
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes saved kopā draugus un pazi-

ņas. Ir daudzi, kuri pārcēlušies uz dzīvi citur, bet, kad pienāk ALM laiks,
katrs atgriežas un spēlē ar savu jaunības sporta komandu. Visi esam draugi,
bet uz laukuma notiek nopietna konkurence!
Tiksimies atkal nākošajās Kultūras dienās!
Viktors Sīkais
„Spars“ sporta kopas vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“

... atšķirīgs 18. nov. novēlējums meklēšana atkal ir liels pārbaudījums mūsu tautas nākotni. Viņš lai dod, ka
dzirdējuši un lasījuši par to, cik, šķiet,
daudz latviešu vairs neuzticas zinātnei vai iepriekš atzītām autoritātēm.
Šā gada 6. – 12. novembra laikrakstā
Laiks gan Sallija Benfeldes raksts Kā
iznīcināt savu valsti, gan Jura Lorenča
vārdi rakstā Pēcpatiesības laikmets ir
dziļi nozīmīgi un satraucoši. Juris Lorencs, noslēdzot rakstu, secina: „Mani
biedē, ka šajā savstarpējās neuzticības gaisotnē veidojas kaut kas ļoti
nepatīkams. Galējā instancē tas jau ir
nacionālās drošības jautājums. Man
kā Latvijas patriotam šī sajūta nerada
iekšēju mieru.“
Kā to atgūt? Kā stiprināt tautā tos,
kuri šajā informācijas pārpludinātajā
pasaulē meklē pēc patiesības vai gudrības atpazīst labo, kam pieķerties, no
ļaunā, no kā atrauties. Varbūt, ka palīdz citu pieredze? Pirms Latvija atguva neatkarību, mācītājs Dr. Roberts
Akmentiņš Lauku Dzīve 1990. gada
izdevuma intervijā uz viņa laikmeta
piedzīvojumiem dalījās vērtīgā perspektīvā: „Jā, viens laikmets nomainījis citu. Kā izvērtēt cilvēku objektivitāti? Kur ir tā robežšķirtne, lai zinātu,
kurš ir patiess, kurš nē? Šo atbilžu

mūsu tautai. Strīdu dēļ sākas šķelšanās. Daudzi joprojām netic labajam,
kas notiek, jo uzskata: kas reiz viņus
apzadzis, tam nedrīkst ticēt. Tautas
dvēseli gribēja pilnīgi iznīcināt. Reliģiju iznīcināt. Morāli iznīcināt. Nacionālās jūtas iznīcināt. Pastiprināti to
centās darīt, taču nepaguva!“
Paldies Dievam, nepaguva iznīcināt to, kas labs un tīkams, svētīgs
latvju tautai, un ticu arī dēļ tiem, kas
mācīja, kā prasīt, aiz kādiem nolūkiem
kas rakstīts? Ar kādu autoritāti kāds
runā, vai teiktais saskan ar patiesību?
Reiz ļaudis izbrīnījās par Jēzus mācību: „Jo viņš tos mācīja kā tāds, kam ir
autoritāte (sic.), un ne kā viņu rakstu
mācītāji“ (Mt. 7:29). Mums ir Dievs,
kam pieder augstākā autoritāte. Viņš,
kam lūdzam, lai svētī Latviju, zina ceļu
katram mums un visai mūsu tautai. Kā
Pāvils iedrošina: „Jūsu Aicinātājs ir
uzticams! Viņš arī darīs!“ (I Tes. 5:24)
Viņš lai dara gaišus mūsu Latvijas
Valsts svētkus! Kā šogad pirmo reiz
naktī gaismā mirdzēs Brīvības piemineklis tā, lai gaiši mirdz mūsu sirdis!
Lūgsim par tiem, kas vada un aizsargā Latviju. Ar laipniem vārdiem un
labiem darbiem stiprināsim cits citu,
jo arī tā Dievs darīs gaišu Latvijas un

Latvija drīz atveseļotos un atbrīvotos
no ļaunā vīrusa un jebkāda ļaunuma!
Vēlēsim cits citam visu gaišu, visu,
kas labs, nes svētību un atjauno sirds
mieru! Dievs lai apgaismo mūsu tautas
ceļu savā patiesībā un dāvina pateicību
par iespēju vienotībā tajā tālāk doties!
Arhibīskape Lauma Zušēvica

FOTO Gunārs Nāgels

Turpinājums no 1. lpp.

Brīvības piemineklis 2021. gada 13.
novembrī.
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PBLA ikgadējā balva
Pasaules Brīvo latviešu apvienības
(PBLA) balva 2021. gadā pēc nāves
piešķirta bijušajam ASV latviešu sabiedriskajam darbiniekam un Latvijas
Republikas diplomātam Pēterim Kārlim Elfertam.
Pēteris Elferts piedzima un uzauga Sietlā, ASV, Vašingtonas pavalstī,
trimdas latviešu ģimenē. Latvisko izglītību viņš mērķtiecīgi turpināja Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursa.
Latvijas Trešās atmodas priekšvakarā, no 1986. līdz 1989. gadam, Elferts
strādāja par audzinātāju Minsteres latviešu ģimnāzijā Vācijā, kur iemantoja
popularitāti un cieņu gan audzēkņu,
gan darbinieku vidū. Kopš jaunības
Pēteris bija sociāli aktīvs gan savā
mītnes zemē ASV, gan ārpus tās. Viņš
organizēja, un pats piedalījās demonstrācijās pret Padomju Savienības okupācijas režīmu Latvijā, kā arī motivēja
tajās iesaistīties citus, īpaši jaunāko
paaudzi. Muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē (LaPa) izdotajā
grāmatā Nyet Nyet Soviet dokumentēta šī cīņa. 1987. gadā Berlīnē Pēteris
iesaistīja savus Minsteres audzēkņus
simboliskā akcijā pie Berlīnes mūra,
uzzīmējot uz tā pretpadomju saukļus
un attēlus, kuros prasīta brīvība Baltijas valstīm.
1989. gadā, kad Latvijā sākās Trešā atmoda un cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu, Pēteris Elferts ieradās Rīgā, iesaistījās protesta akcijās
pret PSRS okupācijas karaspēka klātbūtni Latvijā un tika izraidīts no Padomju Savienības. 1991. gadā Pēteris

atgriezās Latvijā un kļuva
par pirmo PBLA informācijas biroja vadītāju Rīgā.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Elferts
1993. gadā tika ievēlēts
Latvijas Republikas 5. Saeimā. Vēlāk viņš ieņēma
vairākus svarīgus amatus
Latvijas valsts institūcijās,
strādājot kā Ministru prezidenta padomnieks, Ārlietu
ministrijas parlamentārais
sekretārs. Veiksmīga un
auglīga bija viņa karjera
Latvijas
diplomātiskajā
dienestā. Viņš pildīja Latvijas vēstnieka pienākumus
Īrijā, Turcijā un bija speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos.
Šis amats Pēterim ļāva darboties kopā
ar latviešu diasporas pārstāvjiem ārpus Latvijas, tādējādi vēlreiz apliecinot, ka viņš ir Pasaules Latvietis. „Pēc
Otrā pasaules kara, pasaulē izklīduši,
nekad nezaudējām ticību Latvijas brīvībai, un mērķtiecīgi strādājām, lai šī
ticība kļūtu par īstenību,“ Elferts uzsvēra savā uzrunā 2015. gadā Valsts
svētku pasākumā Austrālijā.
Daudz labu vārdu par Pētera Kārļa Elferta devumu latviešu sabiedrībai palika nepateikti viņam pašam, jo
viņa mūžs aprāvās pēkšņi, 2021. gada
28. maijā, pildot Latvijas vēstnieka
pienākumus Grieķijā. Neviena balva
nevar atsvērt dārga cilvēka zaudējumu, bet ceram, ka tā ir iespēja pateikt
paldies Pētera ģimenei un vēlreiz at-

Pēteris Elferts
1961 – 2021

FOTO Ieva Čīka, LETA

Godina bijušo trimdas aktīvistu un Latvijas diplomātu

gādināt latviešiem visā pasaulē par
šī lieliskā cilvēka ieguldījumu mūsu
brīvības atgūšanā! PBLA 2021. balva
Pēterim Elfertam post mortem šogad
18. novembrī tiks pasniegta viņa dzīvesbiedrei Antai Spundei Elfertei.
Ierosinājumus par PBLA balvas
kandidātiem sniedz PBLA sastāvā
esošo organizāciju valdes un to piešķir pēc PBLA valdes balsojuma.
PBLA balvas laureātu izsludina un
reizē ar diplomu šo balvu pasniedz
Latvijas neatkarības pasludināšanas aktā 18. novembrī ik gadu kopš
1963. gada. To saņēmuši vairāki
desmiti prominentu trimdas latviešu sabiedrisko darbinieku. Saņēmēju
saraksts ir atrodams PBLA interneta
vietnē https://www.pbla.lv/par-pbla/
pbla-balva/.
PBLA

Svētdien, 28. novembrī, plkst. 16.00
Melburnas Latviešu nama Lielajā zāle

ALT priekšsvētki ar viktorīnu un vīnu
Programmā:
komēdijas „Balle sākas“ lasījums,
viktorīna,
loterija.
Bagātīga loterija – glezna, vīni un citas vērtīgas lietas!
Līdzi ņemami groziņi; vīns, alus un citi atspirdzinājumi būs pērkami uz vietas.
Atgādinām, ka pie ieejas Latviešu namā būs jāpiereģistrējās un visiem vajadzēs pierādīt vakcinācijas
statusu pret COVID-19.
Ieeja $10, Daugavas skolas audzēkņiem ieeja brīva.
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PBLA Kultūras Fonda un Padome
Apbalvojumi 2021. gadā
Goda diploms

Arturam Jansonam (Kanāda) par
ilggadēju un izcilu darbu kā rīkotājam, izpildītājam un producentam,
ceļot Latvijas vārdu mūzikā Kanādas klausītājiem.
***

Austrālijā – Melburnā

Evai Brennerei par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas latviešu
sabiedrībā.

Krišjāņa Barona prēmija
Ievai Kainai par ilggadēju un izcilu
darbu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā.

Lolitai Gulbei (Kanāda) par mūža
devumu latviešu literatūras laukā
Kanādā un dzejas grāmatu „Pēdējā
rudens lapa“.
***

Atzinības raksti

Austrālijā – Adelaidē

Jānim Kārkliņam par ilggadēju un
izcilu darbu Austrālijas latviešu
kopienā, jo īpaši Melburnas latviešu sabiedrībā.
***

Austrālijā – Sidnejā

Lilitai Daenkei par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu paaudžu saišu stiprināšanā, jo īpaši,
aktīvi piedaloties Adelaides latviešu sabiedrības muzikālajā dzīvē un Ivetai Ronei par ilggadīgu darbu, vajauniešu izglītībā.
dot Sidnejas latviešu tautas deju
kopu Jautris pāris, kā arī vadot
tautas deju uzvedumus vairākās
Austrālijas latviešu Kultūras dienās un Jaunatnes dienās.
***

Austrālijā – Kanberā

Viens laureāts Kanberā, kas tiks paziņots Kanberas Valsts svētku aktā un
Mārītei Rumpei par nozīmīgu iegul- nākamajā laikraksta „Latvietis“ nudījumu Austrālijas latviešu jaunat- murā.
nes audzināšanā un izcilu darbu
***
Adelaides latviešu sabiedrībā.
Ārpus Austrālijas
***
Andrai Baltmanei (Beļģija) par radošo ideju #iešūpojam pavasari

un līdz ar to ļoti daudzu Eiropas
māksliniecisko kopu iesaistīšanu
virtuālos sarīkojumos ar video,
dziesmām un dejām.
Guntai Dreifeldei, Egilam Fogelim
un Auseklim Zaķim (Kanāda)
par izcilu darbību, rīkojot saistošus un vērtīgus virtuālus sarīkojumus Toronto Latviešu pensionāru apvienībai, pandēmijas
apstākļos.
Ivetai Gravai (Latvija/ASV) par lielisko darbu – visu Dziesmu svētku tradīcijas kopšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas iesaistīto un
atbildīgo personu kopā savešanu,
par radošu pieeju un neatlaidību
pandēmijas gada īpašajos apstākļos.
Renātei Krūmalai Kenney (ASV)
par veikumu ASV latviešu sabiedriskās dzīves un kultūras uzturēšanā.
Laurai Ritenbergai-Kinder (Vācija), Vācijas latviešu amatierteātrim „Ezīši“, Minsteres
Latviešu centram un Latviešu
Kopībai Vācijā par izcilo organizāciju, oriģinālām idejām un
radošo pieeju jau septītajam diasporas amatierteātru festivālam
Laipa 2021.
Gitai Robaldei (Lielbritānija) – Brad
fordas amatierteātra „Saulespuķes“ režisorei – par lielisko
ideju rīkot diasporas amatierteātru
festivālu Laipa, kā arī par viņas atbalstu šim izaicinājumam, kas jau
kļuvis par tradīciju.
Enai Rudovicai (Kanāda) par ilggadēju, nesavtīgu un izcilu darbu,
vadot latviešu sabiedrību Edmontonā.
Uģim Sprūdžam (ASV) par izcilu
literārās grupas vadīšanu Čikāgā, pandēmijas laikā to pārveidojot par iknedēļas Zoom tikšanos ar dalībniekiem no vairākām
ASV pavalstīm un latviešu diasporas mītnes zemēm pasaulē,
pieaicinot arī autorus un dažādus
ekspertus.
PBLA Kultūras fonds un Padome
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Austrālijā un Jaunzēlandē
Adelaidē

Ērikai Riemerei – par pašaizliedzīgu Ritai Džonsonai – par ilggadīgu un
un ilggadīgu darbību Daugavas
izcilu darbu vairākās RietumausGenovevai Janmeijai – par mūža ieVanagu un Melburnas latviešu kotrālijas latviešu organizācijās;
guldījumu Adelaides latviešu sapienas labā;
biedrības labā un dziesmu tradīcijas uzturēšanu;

Jānim Purvinskim – par ilggadīgu un
Markusam Dragūnam – par pašaizizcilu darbu vairākās Rietumausliedzīgu un ilggadīgu darbu Austrālijas latviešu organizācijās;
Dailai Mohr – par izcilu darbu Adetrālijas un Melburnas latviešu sa- Džūlijai Ottaway (Julie Ottaway) –
laides Latviešu skolas labā un taubiedrības labā;
par ieguldījumu, uzturot un atbalstas dejas tradīcijas uzturēšanu.
tot Pertas Latviešu centru.

Brisbanē

Sidnejā

Aldim Sveilim – par pašaizliedzīgu
darbu jaunatnes latviskā audzināšanā;
Laimai Lodiņai – par ilggadēju darbu
Dacei Celinskai – par 40 gadu nepārBrisbanes Latviešu sabiedrībā –
trauktu, priekšzīmīgu skolotājas darlatviešu nama uzturēšanā, sarību Sidnejas Latviešu sestdienas skolā;
kojumu organizēšanā un garšīgu
ēdienu gatavošanā. Laima uztur
Brisbanes Latviešu Biedrības fotogrāfiju arhīvu un realizē tā saglabāšanu nākotnei, kā arī koordinē
un saglabā tautas tērpu krājumu Melburnas Latviešu biedrības
nākamām paaudzēm. Laima ilgus
Daugavas skolas vadībai un
gadus ir mācījusi tautas dejas, vasaimei – Par pašaizliedzīgu un
dījusi danču sarīkojumus, kā arī
izcilu darbu nodrošinot skolas
aktīvi darbojusies latviešu skolas
darbību COVID-19 pandēmijas Kolvinam Makfersonam (Colvin
valdē un Saule Limited.
laikā.
MacPherson) – par 35 gadu nepārtrauktu darbu, vadot Sidnejas evaņģēliski luterisko latviešu draudzi;

Melburnā

Pertā

Vilmai Puķei – par pašaizliedzīgu un Jānim Vucēnam – par ilggadīgu darilggadīgu darbību Daugavas Vanabu Rietumaustrālijas latviešu sagu un Melburnas latviešu kopienas
biedrības labā;
labā;

Inārai Krūmiņai – par nesavtīgu
darbu jau kopš kopas dibināšanas,
nepārtraukti darbojoties un ilgus
Turpinājums 8. lpp.
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Varoņu piemiņas diena Vanagos
Adelaidē atzīmē Lāčplēša dienu

spēku 11.11.1919. Atbrīvoja
no pretinieka karaspēka
Daugavas kreiso krastu un
līdz ar to – visu Rīgu bermontiādes apstākļos. Tas
bija būtisks pagrieziena
punkts Latvijas neatkarības
karā un stiprināja Latvijas
tautas ticību jaundibinātās
neatkarīgās valsts nākotnei.
Sākumā, Lāčplēša dienas svētkos godināja pirmos 288 Lāčplēša Kara
ordeņa kavalierus, tad kara
invalīdus un trīsdesmitajos
gados diena bija pazīstama
kā Armijas, Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru, kara invalīdu un Brīvības kara dalībnieku svētkiem.
Mūsu laikos, Lāčplēša
dienai ir plašāka nozīme.
Šai dienā godina visus tos,
visos karos, kuri upurējuši
sevi Latvijas valsts neatkarības labad.
Sestdien, 6. novembrī, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas karogs.
Daugavas Vanagu namā
rādīja režisora Dzintara
Dreiberga 2019. gadā izdoto mākslas vadītāja Ilze Mūsiņa. Greznais karogs
filmu Dvēseļu putenis, kura bāzēta uz ir šūts no smaga satīna auduma un tika
rakstnieka A. Grīna, daļēji autobiogrā- veidots pēc mākslinieces Margaritas
fisko romānu triloģiju. Filmas saturs Stīpnieces meta. 1955. gada decembrī,
labi iekļāvās svinamās dienas tēmā.
trīs gadus pēc nodaļas dibināšanas,
Sekoja Vanadžu kafijas galds.
Adelaides Vanadzes pasniedza VanaNoslēgumā gribu pieminēt Ade- giem šo karogu. Karoga kāts, kas talaides nodaļas īpašo nodaļas karogu, gad greznots ar vairākām naglām, ir
kas redzams fotogrāfijā. Armijas vie- kādreizējā nodaļas priekšsēža Jēkaba
nībām karogi ir ļoti nozīmīgi, pat svē- Kalderovska darināts.
ti. Tos sargā ar savu dzīvību. Brīvības
Šajā sarīkojumā pulcējās, apmēcīņās strēlnieku sauklis bija – Pulcēja- ram, 40 tautieši.
ties zem latviešu karogiem!
Astra Kronīte
Šoreiz karogu sardzē stāvēja Agris
Laikrakstam „Latvietis“
Ezeriņš un Adelaides Vanadžu kopas
2021. gada 9. novembrī

FOTO Pēteris Strazds

Latvijā nedēļu pirms
Valsts svētkiem tagad
dēvē par patriotu nedēļu.
Sākot ar 11. novembri,
notiek visādi svinīgi sarīkojumi, kuri kulminējās Valsts svētku parādē
un ceremonijās 18. novembrī. Līdzīga
norise notiek arī visos ārpus Latvijas
centros. Šogad Adelaidē Lāčplēša dienas atcere notika Daugavas Vanagu
Adelaides nodaļas namā 6. novembrī.
Valsts Svētku akts notiks 13. novembrī.
Atceres sarīkojumā, nodaļas vadītāja Dr. Ilga Vēvere runāja par varoņiem un varonību, citējot Adelaides
nodaļas dibinātāju maj. Eduarda
Stīpnieka vārdus. Pārfrāzējot teikto,
varoņi ir tie kareivji, kuri padodas visādām fiziskām un garīgām grūtībām,
lai cīnītos par kopīgu mērķi vai ideālu,
savu es, pat dzīvību, noliekot otrā vietā.
Visā Rietumu pasaulē 11. novembris, 1918. gada vienpadsmitā mēneša vienpadsmitā stundā, tiek atzīmēts
kā Pirmā pasaules kara beigas. Visās
Austrālijas skolās un sabiedrībā šo brīdi katru gadu atzīmē ar klusuma brīdi.
Notiek arī svinīgas ceremonijas.
Bet Latvijas vēsturē, šī izpratne
nesakrīt ar notikumiem. Latvijā karš
nebeidzās, un Latvijas teritorijā kaujas
turpinājās starp vācu, Bermontiešu un
bolševiku karaspēkiem. Visi šie spēki
bija naidīgi pret jaundibināto Latvijas
valsti. Latvijas Brīvības cīņas vai Neatkarības karš tikai beidzās 1920. gada
augustā.
Latvijas enciklopēdijā ir šāds teksts
par Lāčplēša dienu: 11. novembris – par
Latvijas neatkarību kritušo karavīru
piemiņas diena, kas īpaši atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta kara-

darbu Sidnejas Latviešu biedrības
sestdienas skolā un vidusskolā, kā arī
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā.

LAAJ Atzinības raksti
Turpinājums no 7. lpp.

gadus vadot Sidnejas Latviešu
biedrības Dāmu kopu;

Kanberā

Divi laureāti, kuri tiks paziņoti Kanberas Valsts svētku aktā un nākamajā
laikraksta „Latvietis“ numurā.
Vijai Sieriņai – par ilggadīgu darbu
Sidnejas Latviešu sabiedrībā un
intensīvu strādāšanu ar jauniešiem
latviešu valodas apgūšanā;

Jaunzēlandē

Edītei Birzulei – par ilggadīgu, pašaizliedzīgu darbu Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopā;

Sniedze Diānai Plesovai – par ilggadīgu darbu Jaunzēlandes latviešu
sabiedrības labā.
Valdim Krādziņam – par ilggadīgu
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Valsts svētku nedēļā godina Latvijas mediķus
Notikumi Bērnu slimnīcā

arī ārstēšanās procesā citās nodaļās.
Anestezioloģijas
un intensīvās terapijas nodaļas ārsti veic
regulāru pētniecības
darbu, sadarbojas ar
citu valstu kolēģiem.
Daudzi no klīnikas
ārstiem ir mācījušies
un mācās ārvalstu
klīnikās – Sentluisa (St.Louis) ASV,
Great Ormond Street slimnīcā (Lielbritānijā), kuras ir
vienas no sešām vadošajām bērnu slimnīcām pasaule, kā
arī Lund Universitātes slimnīcā (Zviedrija), Ķelnes un
Ķīles Universitāšu
slimnīcās (Vācijā). Bērnu slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas
Nodaļas darbinieki nodaļas personāls ar saņemtajām dāvanām.
zinātniskie darbi it
ieguvuši atzinību
starptautiskos kongresos un konferencēs kas ieguvuši oficiālo EU Ecolabel marEiropā, Āzijā un Amerikā.
ķējumu. Produktus atzinusi arī Latvijas
AS SPODRĪBA ir lielākais sadzī- Astmas un Alerģijas biedrība. Izvēloties
ves ķīmijas, ķermeņa kopšanas, augu šādus produktus, pircējam ir iespēja piebarības un dezinfekcijas līdzekļu ražo- ņemt atbildīgus lēmumus un rūpēties par
tājs Latvijā, kas dibināts 1921. gadā un savu veselību un apkārtējo vidi.
šogad atzīmē pastāvēšanas simtgadi.
Foto ieskats Patriotisma nedēļas
SEAL tulkojumā no angļu valodas aktivitātēs atspoguļots:
nozīmē ronis, kas jau izsenis bijis ūdens,
Radošās darbnīcas Facebook:
tīrības un neskartas dabas simbols. Vie- h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
na no populārām un iecienītām produktu RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/
līnijām, ko pārstāv SEAL, ir augu mēsRadošās darbnīcas Instagram:
lošanas produkti VITO. SPODRĪBA https://www.instagram.com/radosas_
darbojas saskaņā ar starptautisko stan- darbnicas/
dartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām
Mūsu visdziļākā cieņa un apbrīna viun kosmētikas ražošanā ievēro labas siem Latvijas mediķiem par darbu, kas tiek
ražošanas prakses (GMP) principus. veikts paaugstināta stresa un sarežģītajos
2012. gadā SPODRĪBA kļuva par pirmo pandēmijas apstākļos! Lai mums visiem
ražotāju Baltijā un vēl joprojām ir vienī- laba veselība un rūpēsimies viens par otru!
gais uzņēmums Latvijā, kas ražo ekoloSintija Bernava
ģiskus tīrīšanas un kosmētikas līdzekļus,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“
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Šis ir emocionāli grūts
laiks visiem, bet jo īpaši
tiem medicīnas darbiniekiem, kuri ikdienā cīnās
par cilvēku dzīvībām.
Valsts svētku jeb
Patriotu nedēļā Radošās
darbnīcas brīvprātīgie sadarbībā ar Latvijas lielāko sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražotāju AS Spodrība ar
roku un ķermeņa kopšanas produktiem
iepriecina Bērnu slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas personālu, lai cilvēkiem, kuri 24/7 režīmā
glābj valsts jaunās paaudzes dzīvības,
pēc vairākkārtējām dezinfekcijām un atkārtotām mazgāšanām dušā būtu iespēja
parūpēties arī par savu ādu.
Katrs emocionāls uzmundrinājums
un kaut neliels praktisks atbalsts ir nozīmīgs ne tikai pacientiem, bet arī slimnīcu personālam. Šis laiks ir mūsu iespēja
padarīt medicīnas darbinieku darba ikdienu vieglāku, pasakot labu vārdu un
no sirds novērtējot to, ko viņi dara mūsu
un mūsu līdzcilvēku labā, un palīdzot
viņu ādai justies labāk un atgūt komforta sajūtu, lai vismaz tādējādi viņu ikdienu šajā grūtajā laikā padarītu vieglāku!
Bērnu slimnīcas Intensīvās terapijas
nodaļā ik gadu tiek ārstēti vairāki simti
pacientu ar smagi noritošām infekcijām,
visa veida traumām, saindēšanās gadījumiem, kā arī ar neiroloģiskām, kardioloģiskām, pulmonoloģiskām, gastroeneteroloģiskām, hematoloģiskām, ORL u.c.
saslimšanām. Īpaši smagos gadījumos
nodaļa nodrošina orgānu aizstājējterapiju,
veicot pacientam plaušu mākslīgo ventilāciju, nieru aizstājējterapiju, parenterālo
barošanu, zondes barošanu pēc kardioķirurģiskām, zarnu rekonstruktīvām, neiroķirurģiskām, pilmonoloģiskām, ortopēdiskām u.c. operācijām. Anestezioloģijas
un intensīvās terapijas nodaļā darbojas
sāpju dienests, nodrošinot pacientam pretsāpju terapiju un maksimāli iespējamu
komfortu ne tikai intensīvajā terapijā, bet

Valsts svētku svinības Oslo
Koncerts ar orķestru, kori un tautas dejām
Latvijas vēstniecība
Norvēģijā, sadarbībā ar
Latviešu biedrību, Oslo
Latviešu teātri O`Latte
un Norvēģijas latviešu
kori Laipa aicināja uz
Lāčplēša dienas sarīkojumu
ceturtdienas,
11. novembra, vakarā vēstniecībā.
Ieva Melbārde gādāja par vispusīgu programmu Tēvzemei un brīvībai.
Bez vietējiem spēkiem, bija viesi no
Latvijas – komponists Atvars Sirmais
un dzejniece un aktrise Dina Kristine
Bitēna. Pēc saistošā koncertuzveduma

sanākušie, ap pussimts cilvēku, dziedāja vakaram piemērotas dziesmas. Kā
ik gadus, vakars noslēdzās ar vēstniecības pagalmā iededzinātām svecītēm.
Latviešu biedrība Norvēģijā, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, aicināja uz
Valsts svētku koncertu NO SIRDS UZ
SIRDI 13. novembra vakarā Oslo piepilsētā, Kolbotn. Koncertu sniedza ap
75 mūziķu pūtēju orķestris no Bergenas
Arne Musikforenig ar duci mūziķu pastiprinājumu no Latvijas. Sarīkojumu ievadīja Latvijas vēstnieks Mārtiņš Klīve ar īsu
uzrunu, tad dziedājām Latvijas un Norvēģijas himnas. Programma turpinājās ar

Kastaņu skoliņas bērnu priekšnesumiem,
tautas dejām, Ziemeļmeitas un Ozoliņa izpildījumā un, protams, orķestra vispusīgu
koncertu, noslēgumā kopā ar kori Laipa.
Pēc koncerta pārcēlāmies uz saviesīgām telpām, kur vakars turpinājās ar
glāzi vēstniecības sagādātā Rīgas šampānieša, torti un pašu gādātiem groziņiem, kavējoties sarunās. Sekoja arī
mūzika un ar laiku pat dejas, kas turpinājās pāri pusnaktij, kad beidzot beidzās
Valsts svētku svinības Oslo un apkārtnes
latviešiem un viņu norvēģu draugiem.
Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

10. lpp.
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Uzruna Latvijas valsts dibināšanas svētkos Sidnejā
Saīsināta Guntara Saivas radio runa latviešu valodas raidījumā 1986. gadā
3½ gadus pirms 1990. gada 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas.
Mīļie tautieši!
Pēc 3 dienām būs
aizritējuši 68 gadi kopš
Latvijas neatkarības pasludināšanas 1918. gada
18. novembrī. Tikai 21
reizi mūsu tauta brīva
un brīvi savā zemē varēja atcerēties šī
svarīgā notikuma gadskārtu. Pienākot
divdesmit otrajai valsts dibināšanas
atceres gadskārtai, Latvijā jau valdīja
sveša vara, un kopš tā laika tur nekāda
atklāta 18. novembra atcere nav tikusi
pieļauta.
Atklāti mūsu valsts dibināšanas
dienu ir varējusi atzīmēt tikai tā tautas daļa, kas Otrā pasaules kara beigu
posmā atstāja savu dzimteni, un jau
1945. gadā šie latvieši, kuru lielākais
vairums atradās bēgļu nometnēs Vācijā, bet mazākā skaitā arī Dānijā un
Zviedrijā, kā arī gūstekņu nometnēs
Beļģijā, 18. novembra vakarā sapulcējās, lai atklāti pieminētu Latvijas dibināšanas divdesmit septīto gadskārtu.
Toreiz mūsu rocība bija ļoti mērena,
taču ticība drīzai Latvijas brīvības atgūšanai ļoti liela. Mēs taču bijām Latviju atstājuši ar to domu, ka varēsim
tur pavisam drīz atgriezties. Par ticību, ka varēsim atgriezties dzimtenē,
Minsteres ģimnāzijas direktore Ilga
Grava raksta: „Kad 1944. gada rudenī caur Latvijai vilkās garas bēgļu
rindas, līdzi soļoja arī daudz bērnu un
jaunatnes. Laikam gan toreiz nevienam neienāca prātā, ka šī paaudze nekad vairs nevirinās skolu durvis savā
zemē. Es pati tik ļoti mīlēju savu skolu,
ka nekad nebūtu vēlējusies to pamest
uz visu mūžu, tāpat ne arī savu zemi.
Mūsu vecāki jau tikai gribēja paiet
nost no kājām kara tankiem; visi bēgļi
cerēja atgriezties drīz.“
Latviešiem labāk iekārtojoties un
piemērojoties nometņu dzīves apstākļiem 1946. un 1947. gadā strauji attīstījās mūsu sabiedriskā, kulturālā un arī
politiskā aktivitāte. Ar lielu sajūsmu
atcerējāmies Latvijas gadadienas un
visā nopietnībā turpinājām cerēt, ka
drīzumā izcelsies bruņots konflikts
starp rietumiem un austrumiem un,
ka šī konflikta rezultātā, mēs jau pēc
gada, vai augstākais diviem, svinēsim
18. novembri paši savā zemē. Mūsu cerības nepiepildījās.
Pāršķirstot šīs zemes kalendārus,
dažā labā no tiem redzam atzīmētas
dažādu valstu nacionālās dienas. Arī
šogad, novembra mēneša 18. dienā ar
patīkamu siltumu sirdī varam lasīt:
National Day of Latvia. Latvijas Nacionālā diena, manuprāt, loti piemēroti izteic Latvijas neatkarības dienas
nozīmi, jo 18. novembris jau tieši ir
mūsu nacionālo centienu izpausmes

kulminācija.
Kādā veidā mēs katrs savā sirdī
pārdzīvojam 18. novembri? Vai latviešu jaunietim, kas dzimis un uzaudzis
Austrālijā, zemē, kas vēlas nokratīt
savas identitātes saites ar Lielbritāniju, bet vēl nevar atrast jaunu nacionālu identitāti, 18. novembra pārdzīvojums, kas neizbēgami saistās ar dziļu
nacionālu sentimentu, var būt tikpat
reāls, kā tiem nedaudziem vēl dzīvi
palikušajiem, kuri pirms 68 gadiem,
pavisam bezcerīgos apstākļos devās
izkarot proklamēto neatkarību? Vai arī
kā tiem, kuri pēc nedaudz vairāk kā
divdesmit gadiem devās to atkal aizstāvēt? Vai arī kā tiem, kuru atmiņās
vēl dzīva ir 18. novembra svinēšana
neatkarīgajā Latvijā?
Piederu vēl tai paaudzei, kura atceras 18. novembra svinības Latvijā kā
pavisam reālu notikumu. Pats par sevi
saprotams, ka 18. novembris mūsu
zemē bija svinamā diena. 18. novembri mēs svinējām svinīgi, taču bez pārlieka pompa. Visas mājas, kā pilsētās,
tā laukos bija rotātas ar mūsu sarkanbaltsarkano karogu. Un te varētu piezīmēt, ka ikdienā mēs savu nacionālo
karogu nelietojām māju izgreznošanai,
kā tas varbūt ir parasts dažās citās zemēs. Likums skaidri noteica, kādās
dienās un pie kādām ēkām ir jāuzvelk
Latvijas karogi. Daudzos māju logos
18. novembra vakarā dega svecītes, uz
ielām lāpas.
Manas personīgas atmiņas saistās ar 18. novembra svinībām Pļaviņās, mazā provinces pilsētā Daugavas krastā. Zināmu pacēlumu un stilu
Pļaviņu sabiedriskai dzīvei deva tas
fakts, ka tur atradās Latgales divīzijas
štābs līdz ar štāba rotu. 18. novembra
rītā vispirms vietējais pūtēju orķestris
no baznīcas torņa atskaņoja Dievs,
Kungs ir mūsu stiprā pils. Pēc tam tirgus laukumā parāde, kur bez Latgales
divīzijas štāba rotas piedalījās arī vietējās aizsargu un jaunsargu nodaļas,
bet 1939. gadā arī pilsētas mazpulku
nodaļas dalībniek, kuru vidū arī man
bija izdevība piedalīties svētku parādē,
kura, diemžēl, izvērtās par pašu pēdējo brīvajā Latvijā. Vēl tagad ir atmiņā,
cik braši atskanēja mazpulku atbilde
Augsim Latvijai! uz parādes pieņēmēja
ģenerāļa Krustiņa specifiski mazpulkiem domāto uzsaukumu: Audziet lieli! Parāde noslēdzās ar ģenerāļa Krustiņa uzrunu un kopīgi dziedātu Dievs,
svētī Latviju. Parādei sekoja dievkalpojums, pēc kura atkal ģimnāzijas
zālē notika paplašināta sēde, kurā bija
lūgtas piedalīties ievērojamākās Pļaviņu sabiedrības personas. Pašā vakarā
bija atklāts sarīkojums, kurā parasti
noklausījās valsts prezidenta runas

pārraidi, kam sekoja kādi 18. novembrim piemēroti priekšnesumi.
Atcerēsimies, ka 1947. gada beigās, kad Austrālijā no Vācijas pārvietoto personu nometnēm sāka ierasties
pirmais lielais pēckara ieceļotāju vilnis, tad pirmo reizi Austrālijas vēsturē
ieceļoja liels skaits cilvēku, kuri nebija
angļu sakšu izcelsmes. Toreiz sagaidīja, ka šie ieceļotāji, kurus apzīmēja
par jaunaustrāliešiem, pavisam drīzi
aizmirsīs savu valodu, savas tradīcijas
un ka viņu bērni jau noteikti iekļausies
vienā homogēnā austrāliešu masā.
Tajā laikā vēl ļoti dzīva bija arī
t. s. baltās Austrālijas politika, kura
liedza ieceļot Austrālijā visiem, kam
nebija balta ādas krāsa. Caurmēra
austrālietim bija grūti saprast, kāpēc
jaunie ieceļotāji savā starpā turpināja
sarunāties kādā viņiem, t.i., austrāliešiem, nesaprotamā valodā un kāpēc tie
mēģināja turpināt savu ierasto dzīves
veidu un tradīcijas, un vēl trakāk, ēst
dažādus austrāliešu palatei nepieņemamus ēdienus.
No paša sākuma visu svešvalodu
laikrakstos vienai ceturtajai daļai bija
jābūt angļu valodā. Diezgan bieži austrālieši šiem pēckara ieceļotājiem aizrādīja, lai sarunājas angliski. Pēckara
ieceļotāju vilnis turpinājās. Austrālija plaši atvēra durvis ieceļotājiem no
Eiropas zemēm, kuri vairs nebija bez
dzimtenes palikušies politiskie bēgļi,
bet gan tādi, kas devās uz Austrāliju
meklēt labākus dzīves apstākļus. Drīz
tika atmesta arī baltās Austrālijas politika, un nu jau daudzus gadus Austrālijā ieplūst imigranti no daudziem
un dažādiem pasaules stūriem, daudzi
no tiem atkal politiskie bēgļi. Austrālija ir kļuvusi par daudzkultūru zemi,
kur dažādu etnisku tradīciju un valodu
izkopšana ir ne tikai tolerēta, bet arī
aktīvi atbalstīta. Šodien neviens vairs
izbrīnā nepaceļ savu galvu, ja dzird
sarunājamies kādā svešā valodā. Tā
saucamās etniskās valodas, ieskaitot
arī latviešu, ir uzņemtas ģimnāziju
mācību programmās. Mums šodien ir
savi radio raidījumi un pat etniskā televīzija. Pastāv latviešu valodas kurss
pie Flinders Universitātes. Mēs atzīmējam savas valsts neatkarības dienu
ne tikai paši sev, pulcējoties dievnamos un svētku aktos, bet arī rīkojam
pieņemšanas ar austrāliešu politiķu
piedalīšanos. Arī Austrālijas valdības galva parasti apsveic mūs valsts
neatkarības pasludināšanas dienā un,
kopš pārsteidzīgās Vitlama izdarības,
atkārtoti atgādina, ka Austrālija nav
atzinusi Latvijas inkorporēšanu Padomju Savienībā. Ar vārdu sakot, ārēTurpinājums 11. lpp.

Astra Kronīte un Ilze Mūsiņa ar skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus.
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DV75 Projekts Adelaidē
Ceļojums ar Daugavas Vanagiem
Kad Daugavas Vanagu Centrālā valde
izsludināja 2020. gadu
par Jubilejas gadu, tas
bija, lai atzīmētu organizācijas
dibināšanu
1945. gada 28. decembrī un svinētu tās 75 gadu pastāvēšanu. Diemžēl, Covid-19 pandēmija tajā
gadā sadragāja ieceres, un visus plānus bija jāatliek līdz 2021. gadam.
Kad grupa latviešu leģionāru dibināja šo palīdzības organizāciju Zedelgēmas gūstekņu nometnē Beļģijā,
viņiem prātā bija palīdzēt viens otram,
apzināt izkliedētos tautiešus bēgļu nometnēs, rūpēties par kara invalīdiem
un kritušo biedru ģimenēm. Viņi apzinājās, ka vienotībā ir spēks. Ārpus

Latvijas varēja turpināt cīņu par Latvijas brīvību ne vairs ar zobeniem,
bet ar citiem ieročiem – paužot jauno
mītņu zemju politiķiem par Latvijas
likteni un atspēkojot padomju režīma
propagandu.
Atstājot bēgļu nometnes, oriģinālie biedri izceļoja uz visām pasaules malām, kur dibināja Vanagu
nodaļas, lai saturētu tautiešus kopā,
galvenokārt, morāliski. Tajos laikos,
kad nebija datoru un mobilo telefonu,
tautieši grupējās tautas deju kopās,
sporta vienībās, koros, teātra ansambļos, rokdarbu kopās un sūtīja bērnus
Skautos un Gaidās un uz latviešu
Sestdienas skolām. Krājot līdzekļus
ar savu brīvprātīgo darbu, Daugavas
Vanagu organizācija finansiāli at-

balstīja šos pasākumus.
75 gadus vēlāk trimdā izauguši jau
ceturtās un pat dažkārt piektās paaudzes latviešu izcelsmes ļaudis. Pienākuši klāt jauni ieceļotāji no Latvijas,
un arvien biežāk sastopam latviski
nerunājošos ļaudis, kuri nezin neko
par trimdas pēckara organizācijām
un viņu ieguldījumu, uzturot latviešu
kultūru ārpus Latvijas. Piemirsta arī ir
ideja par brīvprātīgo darbu.
Lai visa šī vēsture nepazustu,
Adelaides nodaļas Vanadzes, atsaucoties uz Centrālās valdes mudi, nolēma
izstrādāt izpētes projektu, lai iepazīstinātu skolniekus, iebraucējus, skolotājus un vecākus ar Daugavas Vanagu

Uzruna ... svētkos Sidnejā

nīgi bezcerīgas dienas. Lai pieminam
tikai dzimtbūšanas laikus, Jāņa Bargā
iebrukumu Livonijā, galīgi nopostot
un nodedzinot lielus apgabalus līdz
pat Rīgai. Vēl drausmīgāk Vidzeme
cieta Ziemeļu kara laikā, par ko liecina jau daudzkārt citētais krievu karavadoņa Šeremetjeva ziņojums caram
Pēterim I: „Man Tev jāziņo, ka Visuvarenais Dievs un Vissvētā Dievmāte
Tavu vēlēšanos piepilda: ienaidnieka
zemē nav vairs ko postīt“. Sekoja bads
un vēlāk mēris, kura rezultātā izmira
vairāk nekā puse no Vidzemes iedzīvotājiem, kas bija Šeremetjeva laikā
paspējuši paslēpties mežā.
Taču visu to mūsu senči, galvenajam smagumam gan gulstoties uz
zemniekiem, pārcieta un 19. gs. otrajā
pusē tautas atmodas laikmeta iespaidā
izveidojās latvju sabiedrība, latvju inteliģence, tika likti pamati nacionālai
avīžniecībai, biedrību dzīvei un politiskai kultūrai.
Mēs nekad nedrīkstam par zemu
novērtēt mūsu tautas atmodas laika
darbinieku nopelnus. Kopējs pave-

diens visiem atmodas laika darbiniekiem ir viņu lielā ticība latviešu
tautas nākotnei. Neapšaubāmi pats
lielākais ticības apliecinātājs Latvijai
bija Kronvaldu Atis. Kronvalda Ata
varenā balss runā uz mums it kā būtu
atskanējusi vakar vai šodien, bet ne
pirms vairākām latviešu paaudzēm:
„Tev nebūs nekādu mīlestību turēt svētāku par tēvzemes mīlestību, nekādu
prieku saldāku par brīvības prieku!“
Ar tādu pašu ticību bija apveltīti tie
vīri, kas stājās jaunās valsts vadībā un
arī visi tie, kas ieročiem rokās realizēja proklamēto neatkarību.
Kaut mums šodien būtu tik daudz
ticības un ticētāju latviešu tautas nākotnei un Latvijas brīvībai, tad arī
piepildīsies Leonīda Breikša dzejā
izteiktie latvieša ticības vārdi: „Mēs
varam iet caur visām mokām, Mēs
varam ciest vēl briesmīgāk, jo pacels
Dievs uz savām rokām, Mūs tad, kad
mūsu stunda nāks.“
Dievs, svētī Latviju!
Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpinājums no 10. lpp.

jie apstākļi ir tādi, ka, šķiet, būtu maz
šķēršļu nacionālās identitātes saglabāšanai šeit Austrālijā.
18. novembrī mums vajadzētu arī
apzināties, ka ir tikai viena latviešu
tauta, ka nav atsevišķas dzimtenes
un trimdas tautas. Vārdi dzimtene un
trimda var norādīt tikai uz kādas mūsu
tautas daļas pašreizējo dzīves vietu,
un neapšaubāmi lielākā un dzīvot spējīgākā tautas daļa dzīvo dzimtenē. Tāpat arī ir tikai viena latviešu kultūra.
Latviskās kultūras vērtības, vienalga
vai tās rastos dzimtenē, vai trimdā, ir
visas latviešu tautas kultūras vērtības.
Dzimtenē gan bieži ir jāmaksā mesli
valdošai ideoloģijai, bet ikviens domājošs latvietis taču prot atšķirt vērtīgo
no nevērtīgā. Šī arī nav pirmā reize,
kad mūsu tauta ir bijusi spiesta maksāt
meslus svešām varām.
Kopš vācu iebrucēji Senlatviju
pakļāva savai varai, mūsu tauta ir pārdzīvojusi daudzas grūtas un šķiet pil-

Turpinājums 15. lpp.

12. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

Ceturtdien, 2021. gada 18. novembrī

Zanes Daudziņas dzīvie vitamīni

Cik ir to mērķu un desmitnieku?

Zane un Vilis Daudziņi Latvijā
un latviešos ārpus LV ir ļoti populāri un interesanti. Vienīgi dzeltenai
presei no viņu spilgtuma nav nekāda
labuma: tautā mīlētie aktieri dzīvo
saskanīgā laulībā, nešķiras, mantu nedala, pilis kāpu vai citās zonās neceļ,
bāros nedirn, ar kolēģiem nekašķējas,
ar atkarībām nesirgst un līdz ar to no
tām neārstējas, miljonāru viesībās neizrādās, vaļīgas intervijas nesniedz.
Turklāt par saviem senioriem rūpējas
paši un arī bērniem protot atlicināt
galveno – mīlestību un laiku. (Bet Zanes, atļaušos viņu dēvēt vienkārši tā,
nevis piepacelti par Autori – grāmatai muguriņa veikalos un bibliotēkās
tomēr nāksies paberzēt arī pret tām,

Zane un Vilis Daudziņi.

kurās augstāk minētie dzeltenie tikumi
daudzu VIP šolaiku garadarbos čum
un mudž.)
Manuprāt, Zanes Daudziņas dzīves ritums pats par sevi ir kā mērķis
un bulta reizē – trāpīs desmitniekā vai
ne?! Lielākais mērķis, jā, kāds tad ir
lielākais mērķis, uz kuru aktrise izšauj laika periodā no 2019. g. 31. decembrim līdz 2021. g. 1. janvārim? Šo
jautājumu uzdodu sev tagad, kad grāmata jau izbaudīta. Lasot svarīgs šķita
viss: aktrises laika neizbēgamā sadale
starp Rīgas un lauku dzīvi, promocijas
darba rakstīšana, svaigā monoizrāde,
darbs ar studentiem un citiem runāt
nepratējiem, jauni piedāvājumi filmēties. Un ģimene kā viena silta sega tam
visam pāri – rausi tikai uz savu pusi,
noteikti nebūs labi! Un tad vēl reāls,
viltīgs un neprognozējams ienaidnieks – covid...

Sieviete labākajos gados, pēc
kādas ilgoties

Tikusi laukā no Rīgas drūzmas, ļoti
aizņemtā aktrise it kā varētu laiskoties
bez gala, bet: „Ak, šie agrie rīti! Tie
ir mans vienīgais pašpalīdzības rīks.
Laicīga celšanās (šorīt jau 5.10) –
uzreiz pēc organiskas pamošanās,
citrona ūdens, sejas masāža ar ledus
gabaliņiem, Vims Hofs (elpošanas
treniņi – A.M.) viesistabā pie atvērta
loga, zaļā tēja ar medu.“ Un turklāt tā
skaitās svētdiena! Labi, lasīsim tālāk,
varbūt darbdienas iegrozīsies maigāk.
Nekā! Jo promocijas darbs virs galvas karājas tieši kā Damokla zobens.
Bet dzīve kā alvas zaldātiņš drasē tālāk: „Desmit dienas līdz pirmizrādei
(Monoizrāde „Sieviete kā konfekte“,
Aivas Birbeles luga, Jura Rijnieka
režija. A.M.) Jāmācās. Pārsteidzoši
patīkams atklājums: proti: aizvakar
vakarā, kad biju uz bikramjogu, pamanīju, ka pat pie lielas slodzes varu
elpot mierīgi un nemanāmi, kamēr
citi elš un pūš.“
Kad 21. janvāra pirmizrāde tuvojas
un ir jau garām, rakstīt laika vēl maz.
Vieglāk nekļūst:
„Vakar Liepājā
nospēlēju jau astoto „Sieviete kā
konfekte“. Līdz
tam viss gāja kā
smērēts, bet vakar
pirmajā cēlienā
nekādi
nevarēju tikt visā iekšā.
Publika arī nebija
vēl īsti noskaņojusies uz smējīgā
viļņa.“ Man laimējās Zanes izrādi
saņemt kā dāvanu
(Draudzenes Zeltītes biļetes izskaFOTO no Daudziņu ģimenes arhīva

Kad sākās pandēmija un neizbēgamā mājsēde, daudzi kultūras
cilvēki jutās aicināti paši
vai rosināja citus – rakstīt dienasgrāmatu. Tālab
uz faktu, ka iznākusi
Zanes Daudziņas Dienasgrāmata, tomēr skatījos drusku aizdomīgi. Lai nu
kā – šarmantās aktrises un runas pedagoģes personība ir gana pievilinoša,
lai grāmatu meklētu ar steigu. Cita lieta – lasīšana. Biju ieplānojusi šo lasāmvielu izbaudīt, turklāt – kā atalgojumu
pašai sev par čakli nostrādātu darbdienu. Ak, vai! Tikai pirmo vakaru spēju
sevi pierunāt, ka acis gana nogurušas
un grāmatas nākamās lapaspuses pagaidīs. Otrajā vakarā sapratu – labāk
ziedot lasīšanai nakts mellumu nekā
censties pāraudzināt raksturu.
Pamatu pamatos miera laiku dienasgrāmatu struktūra lasītāju nespiež
aizturētu elpu lauzties uz pēdējo lapaspusi: sak, kā tas viss beigsies?! Lasītājs var it kā nesaspringt, jo katrai
dienai taču ir savs sižets un rakstītāja
izgaršojums. Notikumiem it kā jāpienāk un jāieskatās acīs pašiem. Gan
rakstītājam, gan lasītājam. Viens pret
vienu.

Grāmatas „Dienasgrāmata“ vāks.

FOTO Anita Mellupe

Jauna grāmata

tā.) Valmieras kultūras nama lielajā
zālē, kur ābolam nebija kur nokrist.
Pārsteidza arī tas, ka liela daļa dāmu
labākajos un vēl labākajos gados bija
pratušas dabūt līdzi pavadoņus. Zāle
viļņojās no dramaturģes Aivas Birbeles teksta asprātības un aktrises artistiskuma. Ļoti pelnītās stāvovācijas
negribēja vien rimties.
Zanei Daudziņai dienā nereti jānospēlē pat divas izrādes. Varētu domāt –
pēc tāda enerģijas patēriņa aktrisei
otrā dienā pienāktos atrasties vien horizontāli, ar slapju dvieli uz pieres. Bet
Dienasgrāmata apliecina to, kādu milzīga enerģija viņai nāk no skatītājiem.
Jā, pierakstos drīz vien parādās fakts,
ka šī dienasgrāmata no sākta gala nebūt nedzima kā publicēšanai domāta.
Apņemšanās personiskās dzīves piezīmes padarīt par publisku lasāmvielu,
tas Zanes ikdienai pieplusoja vēl vienu
nopietnu darbu. Un te nu vietā tik nodeldētais vārds – izaicinājums.

Viesizrāžu grafiku, un ne tikai
to, nežēlīgi jauc kovids

„Kovids vētī kā rupjš siets – spēj
tik kratīties apstākļiem līdzi. Es dienu no dienas pūlos savu sapurināto
dvēseli sakasīt kopā. Pilsēta, tu iespēju vieta, esi kļuvusi par klīstošu
rēgu valstību, kurā apjukuši ļaudis
kā skudras aizsietām mutēm tekalē
un meklē sev vietu.“
Var noliekt galvu Zanes un Viļa
ģimenes priekšā – ar kādu patiesu un
pašaizliedzīgu apzinīgumu viņi ievēro pašizolāciju pēc jebkuras nejaušas
sastapšanās ar kādu inficētu vai aizdoTurpinājums 13. lpp.
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Zanes Daudziņas dzīvie vitamīni
Turpinājums no 12. lpp.

FOTO no Daudziņu ģimenes personīgā arhīva

mās turētu personu. (Kā gan lai viņu
aprites cilvēki šajā neizbēgamajā, kaut
arī ierobežotajā, komunikācijā varētu
iziet sausā?) Pilnā balsī smejos, lasot,
kā Vilis dzīvokļa attālākajā stūrī pie
datora darbojas sejas maskā un ar gumijas cimdiem rokās, kamēr Zane izbailēs ieritinājusies ciemiņu guļvietā,
pat savu spilventiņu līdzi nepaņēmusi.
Zane lieliski, ar humoru formulē
to situāciju, kāda mūsu valstī daudzus
vājākus cilvēkus noved līdz trakumam: „Kārtējā ārkārtas sēde kārtējo
reizi neko ārkārtēju nenolēma.“ Pavisam skumji lasīt par atvadām no teātra
kritiķes Silvijas Radzobes... Daudziņiem jāpieņem smagais lēmums tur
nepiedalīties.

Daba nebeidz kārdināt

Jā, daba Zani nebeidz kārdināt ar
zilo padebesi, bet ne tikai ar to. Katrai aizbraukšanai no pašu iekoptās
teritorijas, no puķu dobītēm un zaļumu vadziņām ir tikai viens attaisnojums – pārliecība, ka drīz vien kāds no
viņiem atkal būs klāt. Šeit un tagad, lai
dažkārt sava skanīgā varžu dīķa malā
pārgulētu vien īsu putna miedziņu. Jo
visiem Zanes zēniem (Vilim, Kārlim,
Matīsam) dzīve neizbēgami saistīta
ar galvaspilsētu, bet Semme (Zanes
mamma) gluži vienkārši ik pa laikam
saskumst pēc Rīgas ieradumiem un
ērtībām.
Bet lauku miers un skaņas (izrādās!) ir vērtība kā tāda, bet promocijas
darbu neprot iedvesmot, jo dabas burvībai esot arī šāda blakne. „NEKAD ar
zinātniskiem rakstu darbiem nekrāmēšos. Talanta nav. Gandarījums –
nulle.“ Zane nenoliedzami ir darbības
cilvēks, bet viņas piemērs man atsauc
atmiņā sentenci: „Izņēmums tikai apstiprina likumu.“ Lasītājam ātri tiek
skaidrs, ka runas pedagoģe tiks galā
arī ar to zinātni. Zane (loģiski!) nevar
pierast pie fakta, ka rakstošs cilvēks

Daudziņu ģimene.
gatavs darīt visu ko citu, lai tikai nebūtu jāsēž pie OBLIGĀTĀ RAKSTU
DARBA.
Daudziņu ģimene Vallē noteikti
piedzīvojusi, ka visādi vārdos grūti nosaucami kukaiņi kāri izrobo un
notiesā ekoloģisko entuziastu pūliņus, bet plinti tomēr krūmos nemet.
Tāpat kā valodu, Zane kopj dārziņu:
„Skaidrs, ka tik vienkārši nevarēja
būt – atbraucu, papriecājos par sakopto dārzu un atsāku rakstīt promocijas darbu.“ Par tādu utopiju pat
odam esot jāsmejas. „Nāksies rīt sevi
sapurināt aiz čupra un sēdēt pie rakstu darbiem.“ Bet tulpju, krokusu un
citu puķu sīpoli ir tik bezkaunīgi kārdinoši – jāiebaksta tikai zemē! Bet nezāles vasaras zaļumā pratīs iztaisīties
pavisam līdzīgas, kā tādas aktrises.
(Tas mans papildinājums pie Zanes
stāsta par nezāļu viltīgo pielāgošanos
kultūraugiem ravētāja degungalā.)

Kārlis.

FOTO Zane Daudziņa

Kā sevi sapurināt aiz čupra?

Viens erudīti sportisks vīrietis labākajos gados, kad pārrunājam jauno
grāmatu, kā pirmo pārsteigumu min
aktrises peldes – pat ziemas laikā!
Brrr viņš gan nesaka, toties man tas
paspruka ikreiz, kad Zane tuvojās apledojušam dīķītim. Piemēram, 2020.g.
7. decembrī: „Liels vējš (21m/s), tomēr
es jau trešo rītu apņēmīgi turpinu.
Šorīt jau nelielu loku nopeldēju, vakar – pavisam maziņu, bet aizvakar
vispār lauzos caur ledus gabaliem un
vienkārši patupēju, skaitot līdz 10.“
Pēc tādiem stāstiem auksta duša katram lasītājam var šķist kā dūjas spārna
glāsts.
Zanes mājinieki un ciemiņi (lai arī
pandēmijas pakrēslī – viņi tomēr ir neizbēgami) saprotamā kārtā bez sirdsapziņas pārmetumiem pieņem visu to,
uz ko augumā smalkā ģimenes māte

(nu neticiet tiem viņas pases datiem!)
ir spējīga. Ne tikai notiesā dārzā izaugušo un gardās smalkmaizītes, bet arī
paņem kādu labumiņu ciemakukulī.
Tā tiešām ir tikai viena no krietnas
latviešu ģimenes pavarda sargātājas
izpausmēm. Un pienāk arī tas laimīgais brīdis, kad dzīvesbiedrs Vilis,
lieliskais grāmattārps, ar pārsteigumu
secina: Zanes paslepus uzrakstītais ir
tikpat garšīgs kā no cepešpannas izņemtie kārumi! Pilnīgi piekrītu ierakstam dienasgrāmatā: „Šie sīkie dzīves
pieskārieni ir nozīmīgāki par jebkādiem nopelniem un tituliem. Bez tiem
gan šajā dzīvē neiztikt. Tad nu šodien
došos uz Senāta sapulci, kur mani,
cerams, atkal uz sešiem gadiem ievēlēs par LKA docenti.“

Virsotnes un virsotnītes

Kad cilvēkam darbu ir vesela grēda, nav laika to augstumu šķirot kā
kalnu virsotnēm. Zanes profesionālie
panākumi Latvijā rezumējas ļoti dažādos veidos. Visplašāk pazīstamie –
seriālos Neprāta cena, UgunsGrēks,
Ēnu spēles, Nemīlētie. Skaidrs, ka TV
lodziņa vērotāji ar nepacietību gaida
tieši viņas iznācienu. Zane vadījusi un
noteikti vēl vadīs TV šovus, lielus sarīkojumus utml.
Taču dienasgrāmata skaisti parāda, ka īstens gandarījums meklējums
citā rakursā, piemēram, radu un atzinēju necerēti sarīkotā un ļoti siltā uzņemšanā vectēva dzimtajā pusē (Zanei
uz Praulienu garāmbraucot).
Dienasgrāmata lasītājus atkārtoti
drošina, ka nešpetnais vīruss noteikti
nespēj paciest dzīvespriecīgu vidi un
cilvēkus. Man vienmēr šķitis, ka tādi
cilvēki kā abi Daudziņi ir kā zāles, pareizāk – kā dabīgie vitamīni. Ārstiem
Turpinājums 14. lpp.
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No mums šķīries mūsu mīļais filistrs

MĀRTIŅŠ NIKOLAJS REINFELDS
Dzimis 1970. gada 23. decembrī Athens, Georgia, ASV.
Miris 2021. gada 4. novembrī Mount Gambier, Dienvidaustrālijā.
Sēro Selonijas kopa Adelaidē.

Sit tibi terra levis

Mūžībā aizgājuši korporācijas Selonija filistri

JĀNIS BRUNO MEIERS
1953/54 g. c.
Dzimis 1923. g. 19. jūlijā Auru pagastā, Latvijā.
Miris 2021. g. 5. novembrī Sidnejā, Austrālijā.

MĀRTIŅŠ NIKOLAJS REINFELDS
1989/90 g. c.
Dzimis 1970. g. 23. decembrī Athens, Georgia, ASV.
Miris 2021. g. 4. novembrī Mount Gambier, Austrālijā.
Sit tibi terra levis

Ar skumjām sēro un piemin Selonijas Sidnejas kopa

Zanes Daudziņas dzīvie vitamīni Ar stāvovācijām piedevām, kaut vai Franču ģimeni – Brisbanē, jaukos
Turpinājums no 13. lpp.

viņus vajadzētu parakstīt uz receptēm,
vienalga kādā veidā: izrādē, filmās vai
vienkārši ar smaidu nākam pretim uz
ielas.
Tā kā Ģirts Jakovļevs, humoru mīlot, ierosināja, lai neapzinīgo, nevakcinēto pilsoņu daļu uzrunā Raimonds
Pauls – varbūt tas līdzēs, es no savas
puses izvirzu Zanes Daudziņas kandidatūru.
Prieks bija lasīt, ka arī tālajā Austrālijā Zane atstājusi savu devu optimisma un iemantojusi draugus. Ticu,
dzīve vakcinētajiem atgriezīsies ierastajās sliedēs, daudzi šo Dienasgrāmatu ne tikai lasīs, bet varēs palūgt
autogrāfu. Arī laikraksta Latvietis
lasītāji!
P.S. 1. Novembra sākumā Zanei
un Vilim Daudziņiem ir šūpuļsvētki.
Lai tas mans un citu lasītāju SVEICIENS un PALDIES no visas sirds.

neklātienē!
P.S. 2. No Zanes, kad atzinos, ka
viņas grāmatā pieminēti arī mani radi
(Andis un Rudīte Bērziņi), e-pastā saņēmu šādu zibenīgu piebildi: „Sirsnīgi
pastarpināti sveicinu arī mūsu brīnišķīgos draugus – Rudīti un Andi Adelaidā, Jāni un Lindu – Sidnejā, mīļo

Bikiņus Kērnsā, Elsi un Feliksu –Tasmānijā un veselu rindu kolosālu latviešu Melburnā – Anitiņu, Jakšus un
vēl daudzus citus, kuri Austrālijā deva
mums naktsmājas un visādi mīļi lutināja!“
Anita Mellupe
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

   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

DV75 Projekts Adelaidē
Turpinājums no 11. lpp.

organizācijas vēsturi, mērķiem un sasniegumiem. Nodibinājām komiteju,
kura izstrādāja projekta vadlīnijas
abās valodās. Kaut gan projektā veicinājām pielietot latviešu valodu, apzinājāmies, ka daudziem pamatskolas
bērniem latviešu valodas zināšanas
nebūtu pietiekamas, lai veiktu pētniecību un gūtu sapratni. Nosaucām
DV75 projektu Ceļojums ar Daugavas
Vanagiem.
Projektu Adelaides Latviešu pamatskolas 5., 6/7. un 9. klases bērni uzsāka septembra sākumā un nobeidza
30. oktobrī. Piedalīšanās bija brīvprātīga. Tomēr visi skolnieki apciemoja
Vanagu namu, kur biedri tiem stāstīja
par īpašām tēmām un priekšmetiem.
Bija arī darba lapa. Darbs bija jāveic
ārpus skolas laika. Īpaša pateicība jāizsaka 9. klases skolotājai Ilgai Vaselei, kura projektu ietilpināja klases
darba programmā. Bērni paši varēja
izlemt, kā projektu pasniegt, pielietojot modernas tehnoloģijas, intervijas
vai citus resursus.
30. oktobrī komitejai bija liels gandarījums, kad 7 skolēni iesniedza savus darbus. Skolēni, katrs pēc savām
spējām, bija iedziļinājušies projektā
un daudzveidīgi centušies atbildēt uz

Laikraksts „Latvietis“

15. lpp.

visiem
jautājumiem. Jāpasakās
projekta komitejas koordinatorei
Dacei Eigen par
starpniecību
ar
skolas saimi, lai
panāktu tik pozitīvu rezultātu.
Latvijas Valsts
Svētku aktā sestdien, 13. novembrī, Daugavas Vanagu Austrālijas
valdes Vanadžu
vadītāja
Astra
Kronīte un DV
Adelaides nodaļas
Vanadžu kopas vadītāja Ilze Mūsiņa
pasniedza visiem
konkursa dalībniekiem balvas, apliecības un ziedus.
No 9. klases piedalījās Mičels MekMalens (Mitchel Izstāde par Daugavas Vanagiem.
McMullen), Gustavs R. un Stella Kardašova. Mičels Dalībnieku darbi sarīkojumā tika izizcīnīja 1. vietu; Gustavs, Stella un klāstīti publikai.
Maksis (Max McMullen) – 2. vietu.
Astra Kronīte,
Kristiāna Rumpe no 6. klases ieņēma
DVAV Vanadžu vadītāja
3. vietu. Vizma un Aiva Mohr saņēLaikrakstam „Latvietis“
ma balvas par piedalīšanos un centību.
2021. gada 14. novembrī

FOTO Astra Kronīte
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Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1921. Latvijas krievu rakstnieks, tulkotājs, literatūrzinātnieks Jurijs Abizovs.
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs
Klauss.
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbiniece Austrālijā Linda Ozere.
1976. latviešu TV žurnāliste Ilze Jaunalksne.

bas ministrs (2000.g. 5.maijs – 2002.g.
7.nov.), LR aizsardzības ministrs
(2004.g. 9.marts – 2004.g. 2.dec. &
2006.g. 8.apr. – 2007.g. 20.dec.), LR
finanšu ministrs (2007.g. 20.dec. –
2009.g. 12.marts) Atis Slakteris.
1981. latviešu šķēpmetējs Ainārs Kovals.

1886. režisors, aktieris Eduards Smiļģis.

24. novembris
Velta, Velda
1866. pedagogs, filologs, mitoloģijas
pētnieks Mārtiņš Bruņenieks.
1876. ASV arhitekts, Austrālijas galvaspilsētas Kanberas projektētājs Vo22. novembris
lters Bērlijs Grifins (Walter Burley
Aldis, Aldris, Alfons
Griffin).
1896. rakstnieks Jonāss Miesnieks.
1886. matemātiķis, vēsturnieks, grā1986. Latvijas hokejists Igors Birju- matniecības vēstures pētnieks Jānis
kovs.
Straubergs.

20. novembris
Anda, Andīna
1891. filozofs Pauls Jurevičs.
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Edgars Dunsdorfs.
23. novembris
1928. sabiedrisks darbinieks Austrāli- Zigrīda, Zigfrīda, Zigfrīds
jā Egons Eversons.
1876. vēsturnieks, Latvijas Universitātes rektors (1925.–1927. & 1929.–
21. novembris
1931.), LV izglītības ministrs (1928.g.
Zeltīte, Andis
24.janv. – 1928.g. 30.nov. & 1935.g.
Starptautiskā televīzijas diena
11.jūl. – 1938.g. 22.aug.) Augusts Ten1956. Latvijas politiķis, LR zemkopī- telis.

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1906. komponists Volfgangs Dārziņš.
1926. dibināta studentu organizācija
Concordia Latviensis.
1976. Latvijas futbolists Vladimirs
Žavoronkovs.
■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē

Ceturtdien, 25. nov., plkst. 14.00
PBLA tiešsaistes saruna ar rakstnieku Andri Akmentiņu par romānu
Meklējot Ezeriņu. Sarunā piedalīties

varēs PBLA Facebook lapā, portālā Joprojām gaidām jaunus un ne tik jauLSM.lv, kā arī platformā Zoom.
nus spēlētājus.
Ceturtdien, 25. nov., plkst. 10.00
Adelaidē
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvieSvētdien, 21. nov., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē notiks novusa treniņi.
Turpinājums 16. lpp.

16. lpp.

Datumi

Turpinājums no 15. lpp.
šu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS
klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 26. nov., plkst.18.00 Laimīgā stunda Tālavas dārzā. Dalības maksa $10 ieskaita bbq vakariņas – kranski desa  ar piedevām un saldais (divas
desas $12). Atspirdzinājumi par draudzīgām cenām. Dalībnieku skaits ierobežots, tā tad pieteikšanās un samaksa
obligāta līdz 18. nov., zvanot vai nosūtot īsziņu Rudītei 0411068486.
Sestdien, 27. nov., plkst. 11.00, ALB
namā Valda Burleigh demonstrēs garšīgo citronkūku, kas ir bez glutēna
(gluten free). Dalības maksa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. Pieteikties līdz 25. nov.
Svētdien, 28. nov., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē notiks novusa treniņi.
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlētājus.
Svētdien, 28. nov., plkst. 11.00 Lietuviešu namā Baltiešu Ziemassvētku
tirdziņš.
Otrdien, 30. nov., plkst. 10.00, ALB
namā apgūsim praktiskas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. Pieteikšanās obligāta līdz 25. nov., jo pēc tam
pasniegsim siltas pusdienas.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 21. nov., plkst.11.00 Valsts
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 5. decembrī, plkst.11.00
Otrā Adventa svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē laipni aicinām visus
kopā ar mums pavadīt jauku pēcpusdienu, gatavojoties Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem. Visi laipni aicināti un mīļi gaidīti.

Brisbanē

Sestdien, 20. nov., plkst. 14.00
Brisbanes Latviešu namā Latvijas
Neatkarības proklamēšanas akts.
Ieeja brīva. Kopā godināsim Latvijas neatkarības pasludināšanu.
Ieeja, atspirdzinājumi un svētku
uzkodas par brīvu. Pieteikšanās obligāta līdz 16. nov. Lūdzu, reģistrēties
caur Eventbrite saiti: https://www.
eventbrite.com.au/e/191482428097
vai rakstot: brisbanelatviancommunity@
gmail.com
Svētdien, 5. dec., no plkst. 13.00 –
16.00, Latviešu namā kafejnīca un
Ziemassvētku gardumu pasūtīšana.
Ieeja brīva. Pieteikšanās un pasūtījumi
obligāti līdz 22. novembrim.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā

Svētdien, 28. nov., plkst. 14.00 Poļu
klubā Turner Kanberas Latviešu biedrība aicina Kanberas latviešus un
viņu ģimenes uz Latvijas neatkarības

Laikraksts „Latvietis“

Ceturtdien, 2021. gada 18. novembrī

proklamēšanas gadadienas – 18. novembra svinībām. Ar uzrunu uzstāsies
Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers
Krams. Būs sagādāts runas tulkojums
angliski. Programmā paredzēta arī neformālā daļa ar svētku kliņģeri un aktivitātēm bērniem.
Svētdien, 5. dec., plkst. 15.00 Downer Community Hall, Frencham Place,
Downer (zāle ir austrumos, ziemeļu
ēkā) – Kanberas Latviešu biedrības
pilnsapulce. Ieeja par ziedojumiem.
Visi laipni lūgti. Groziņi vēlami.

mobilas-pasu-darbstacijas-braucieni
Piektdien, 3. dec., plkst. 11.00
DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā
pilnsapulce DV namā.
Piektdien, 3. dec., plkst. 13.00 novuss
spēles DV namā.
Sestdien, 4. dec., plkst. 12.00
Ziemassvētku pusdienas un eglīte DV
namā.

Pertā

Latvijā

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. nov., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums Svētdien, 28. nov., plkst. 10.00 dievkalpojums.
nākamajiem dievkalpojumiem.
Svētdien, 5. dec., plkst. 10.00 dievkalMelburnā
pojums.
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas Svētrunas noskatāmas YouTube gan
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
sakarā ar COVID noteikumiem.
Sestdien, 20. nov., Vanadžu sanāksme www.sydneylatvianchurch.org.au
ATCELTA.
Svētdien, 21. nov., plkst. 11.00 Novu- Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze
sa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 26. nov., plkst. 19.00 Kro- Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 28. nov., plkst. 16.00 Aus- notiks saskanīgi ar sabiedriskajām retrālijas Latviešu teātra Viktorīnas va- gulām. Lūgums sazināties ar mācītāju
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākakars Latviešu namā.
Sestdien, 4. dec., Daugavas sko- majiem dievkalpojumiem.
las 8.klases izlaiduma akts Latviešu
Zelta piekrastē
namā.
Sestdien, 4. dec., Vanadžu pusdienas Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30.
ATCELTAS.
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms
katras tikšanā.
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Reformācijas dienas dievkalpojums:
Zviedrijā
https://www.youtube.com/
Sestdien, 20. nov., plkst. 17.00 Zviedwatch?v=FjVV4YGz_vg
Svētdien, 28. nov., Kapusvētki Fok- rijas Latviešu Apvienības Stokholmas
nera kapsētā. Selebrante Iveta Laine. nodaļa aicina visus uz Latvijas valsts
svētku sarīkojumu Stokholmā Alviks
Svētbrīži kapos:
Medborgarhus, Brommasalen, Gus10.00 Grosbacha kapos;
tavslundsvägen 168A, Bromma. Sarī11.30 Buģa kapos.
Svētdien, 5. dec., plkst. 12.00 diev- kojumā paredzēta svinīgā daļa, konkalpojums Sv.Krusta baznīcā. Kalpos certs un neformālā daļa. Sarīkojuma
programma tiks izsludināta vēlāk. Aimāc. R. Sokolovskis.
Svētdien, 5. dec., plkst. 13.00 drau- cinām iemaksāt par pasākumu laicīgi!
https://forms.gle/2hZzCkgJpkup2M636
dzes pilnsapulce baznīcas zālē.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze

Kultūras pasākumi atkal atļauti no
14. novembra. Pastāv dažādi epidemioloģiski ierobežojumi.
Svētdien, 28. nov., plkst. 15.00 Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē kamermūzikas koncerts Pauls Dambis un
viņa kompozīcijas skola, kura pirSidnejā
majā daļā skanēs meistara mācekļu –
L.Amoliņa, S.Mences, I.Breģes mūSEKOJIET LĪDZI JAUNIEM
zika, bet otrajā daļā – Paula Dambja
COVID IEROBEŽOJUMIEM!!
Piektdien, 19. nov., un sestdien, skaņdarbi. Koncertā dalību ņems Sin20. nov. Latviešu namā būs iespēja fonieta Rīga stīgu kvartets, dziedātāja
noformēt Latvijas pasi un personas Ieva Parša un pianists Aldis Liepiņš. ■
apliecību. Pieteikties pases un
personas apliecības noformēšanai
var tikai personas, kurām ir piešķirts
personas kods un kurām Fizisko
personu reģistrā ir aktualizētas ziņas
vārda/uzvārda maiņas gadījumā. Eiropas Centrālās bankas atsauces
Pieteikšanās līdz 15.nov. Informācija: kurss 17. novembrī.
https://www2.mfa.gov.lv/australija/ €1 = 1,55210 AUD €1 = 1,61620 NZD
australija-konsularainformacija/ €1 = 0,84090 GBP €1 = 1,13160 USD
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 28. nov., plkst.10.30 Pertas Daugavas Vanagu kluba telpās
1.Adventes dievkalpojums; viesu mācītājs Aldis Elberts.

Eiro kurss

