
Inguna Daukste-Silasproģe. 
„Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši 
Austrālijā: dzīve, literārais process, 
personības“. – Latvijas Universitā-
tes Literatūras un mākslas institūts, 
2014.g., 719 lpp.

Ingunai Daukstei-Silasproģei bi-
jusi vēlme tuvināt pasaules. Atklāt 
Latvijā mītošajiem mazzināmu lat-
visku pasauli, stāstīt par latviešiem 
Austrālijā, saprast vienas tautas daļas 
dzīvošanu un izdzīvošanu – par spīti 
grūtībām, ilgām, sāpēm un smeldzei. 
Autore labi apzinās, ka latvieši svešu-
mā nedevās meklēt jaunu tēvzemi, viņi 
bija politiskie bēgļi, kuri cerēja drīz 
atgriezties mājās. (Viņa ir autore arī 
agrāk izdotām grāmatām par latviešu 
literāro dzīvi un literatūru bēgļu gados 
Vācijā un vēlāk Ziemeļamerikā.)

Sirsnīgs un aizkustinošs
56. Daugavas skolas izlaiduma akts

Melburnas Latviešu 
nams sestdienās vien-
mēr ir kā bišu strops. Ve-
cāki un skolotāji skraida 
šurp turp, organizējot, 
gatavojoties uz stundām, 
pildot savus daudzos un 

dažādos pienākumus gan kafejnīcas 
dežūrā, gan skolā. Šinī rītā tomēr īpa-
ša rosība bija agrā rīta stundā – Lielajā 

zālē tika klāti galdi, zāle rotāta ar ozol-
lapām, zāles priekšā svinīgais galds ar 
latvisko svečturi, priekšā krēsli, kas 
vērsti uz zāles pusi – absolventiem 
vienā pusē, skolotājiem otrā. Absol-
venti tērpušies svētku drēbēs, svinīgi 
noskaņoti. Saradās kupls skaits vie-
su – šoreiz ne tikai skolas bērnu vecāki 
un vecvecāki, bet arī vecāku draugi, 
latviešu organizāciju pārstāvji.

Zālē ienesa Latvijas karogu un 
Daugavas skolas svinīgais izlaidums 
sākās. Šogad skolu absolvē veseli 7 
jaunieši – četri braši zēni un trīs dai-
ļas tautu meitas. 2014. g. absolventi ir 
Annalīse Daliņa, Ronans Lārmanis, 
Kaspars Švolmanis, Edgars Cīrulis, 
Aleksandrs Dārziņš, Evelīna Nes-
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Daugavas skolas absolventi un viņu skolotāji. No kreisās: Ilze Švarca, Aleksandrs Dārziņš, Kaspars Švolmanis, Līga 
Dārziņa, Ronans Lārmanis, Gita Meiere-Nestecka, Annalise Daliņa, Maija Drēziņa, Edgars Cīrulis, Evelīna Nestecka.
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Pasaules tuvinās
Grāmata par latviešiem Austrālijā

 
Turpinājums 12. lpp.



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 18. decembrī

Šī gada 25. oktobrī 
notika Adelaides Latvie-
šu kooperatīva gadskār-
tējā pilnsapulce. Koope-
ratīvam pieder Adelaides 
Latviešu nams Tālava 
un ir atbildīgs šo īpašu-

mu uzturēt un par to rūpēties. Piln-
sapulcē piedalījās 31 paju īpašnieks. 
Katrā pilnsapulcē dalībnieki paraksta 
īpašu grāmatu, kura iesākta 1961. g. 
Kopš tā laika caurmēra pilnsapulces 
dalībnieku skaits ir mazāks par 30. Iz-
ņēmums bija 1967. gads, kad piedalījās 
80 paju īpašnieki! Varētu pieņemt, ka 
kaut kas interesants parādījās dienas 
kārtībā tanī gadā, lai pievilktu tik lielu 
skaitu paju īpašnieku!

Šogad pilnsapulci vadīja Koope-
ratīva valdes priekšnieks Andis Bēr-
ziņš. Viņa ziņojums, kopā ar Koope-
ratīva finansiālo pārskatu, bija laicīgi 
izsūtīts Kooperatīva paju īpašniekiem, 
lai ar tiem varētu iepazīties. 57% pa-
jas pieder latviešu organizācijām – trīs 
lielākie no tiem ir Daugavas Vanagi 
(Adelaides nodaļa), Adelaides Lat-
viešu biedrība un Adelaides Latviešu 
evanģēliskā luteriskā draudze. Priekš-
nieks paskaidroja, ka lielākais projekts 
pēdējā gadā bija lielās zāles jumta 
restaurācija. Remonts 50 gadu vecam 
jumtam bija neizbēgams. Pēc vairā-
kiem sīkiem remontiem, vēl arvien 
ūdens pilēja lielā zālē un skolas telpās 
tad, kad lija lietus. Darbs bija sarež-
ģīts un ne tikai, jo jumtā bija azbests. 
Vecā izrūsējušā vēsināšanas aparatū-
ra un caurules uz jumta bija jānovāc. 
Izmaksa ļoti liela, un bija jāizmanto 
daļu rezerves kapitālu. Tomēr gala re-
zultāts – jumts tagad nodrošināts un 
izskats stingri uzlabots! Priekšnieks 
papildināja savu ziņojumu ar bildēm 
uz ekrāna, parādot jumtu pirms un pēc 
remontiem, un arī kā remonti tika pa-
veikti.

2015. g. Tālava atskatīsies uz 60 
darbības gadiem, bet Lielā zāle uz 50 
gadiem. Šajā garajā laika posmā nams 
ir bijis Adelaides latviešu sabiedrības 
centrs, un namā tik daudz ir piedzī-
vots. Lai gan to tagad apmeklē jau 
trešā un pat ceturtā paaudze, tomēr 
latvieši arvien mazāk lieto namu, un 
tas tiek vairāk izīrēts citām tautībām. 
Laika tecējumā viss īpašums ir nove-
cojis un kļūst nepieciešami arvien vai-
rāk remontu. Izdevumi uzturēt namu 
iet uz augšu, un ienākumi tos nesedz. 
Tiek izsludināta ziedošanas vākšanas 
akcija.

Ne tikai nams noveco, bet valdes 
locekļi arī! Priekšsēdis paskaidro, ka 
dažādu iemeslu dēļ lielākā daļa valdes 
locekļi pēc pāris gadiem izbeigs savu 
darbību kā Ko-operatīva direktori. Lai 
nodrošināt nama nākotni, būs jāatrod 
atvietotāji, cerams no jaunās paaudzes. 

Priekšsēdis tiksies 
ar latviešu skolas 
vecākiem un lat-
viešu organizāciju 
pārstāvjiem, lai 
pārrunātu šo sva-
rīgo un nopietno 
lietu. Valdei uz nā-
kamo gadu ir šāds 
sastāvs: priekšsē-
dis Andis Bērziņš, 
v icepr iekšsēd is 
Valdis Jaudzems, 
kasiere Inta Rum-
pe, sekretāre 
Rudīte Bērziņa, 
Andris Jaudzems, 
Ints Puķītis un Ju-
ris Skābe. Pēc pilnsapulces sekoja īss 
pārtraukums, kad dalībnieki baudīja 
uzkodas un atspirdzinājumus, par ku-
riem rūpējās kafejnīcas darbinieki.

Sekoja Tālavas Sabiedriskā kluba 
pilnsapulce kuru vadīja priekšnieks 
Ints Puķītis. Klubs ir tagad inkorpo-
rēts, un pilnsapulce pieņēma jaunos 
statūtus. Kluba valde pārzin Tālavas 
kafejnīcu, kas ir atvērta sestdienas 
rītos, tad kad darbojās latviešu skola 
un spēļu grupa. Priekšsēdis ziņo, ka 
šogad bija jauns un sekmīgs pasākums 
kafejnīcā, proti, Laimīgā stunda. Tā 
notiek katra mēneša pēdējā piektdienā 
no plkst. 18.00, un lai gan nosaukums 
liktu domāt, ka līdz plkst. 19.00 ir cau-
ri, ir iespējams pakavēties vairākas 
stundas. Apmeklētājiem patīk omulīgā 
atmosfēra, iespēja mierīgi pakavēties 
ar draugiem un paziņām, kā arī iespēja 
iegādāties gardas vakariņas un dzērie-
nus par mērenām cenām. Kluba valde 
ir nolēmusi šo pasākumu turpināt arī 
nākamgad. Priekšnieks pasakās valdei 
un kafejnīcas dežurantiem par rosīgo 
darbību. Ints Puķītis turpinās priekš-
nieka amatā, kasiere ir Ināra Strazda 
un saimnieciskās vadītājas pienāku-
mus turpinās pildīt Irēne Baivotere 
(Bywater).

Rudīte Bērziņa
Adelaides Latviešu nama un 
Sabiedriskā kluba sekretāre
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Tad un tagad
„Tālavai“ jauns jumts!

Darbinieki uz „Tālavas“ jumta.
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„Tālavas“ vecais jumts.
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Šī gada 6. decembrī, 
Sv. Pētera baznīcas zālē, 
Reid, Kanberas Latviešu 
biedrība (KLB) atzīmēja 
65 gadu darbību.

Svinības atklāja 
KLB priekšnieks Ēriks 

Ingevics. Savā uzrunā viņš deva pār-
skatu par biedrības darbību kopš tās 
dibināšanas 1949. gada maijā.

KLB ir otra vecākā biedrība pēc 
Adelaides Latviešu biedrības, kas tika 
dibināta dažus mēnešus agrāk.

Latviešu organizēšanās Kanberā 
sākās 1949. gadā janvārī, kad tika no-
dibināta Kanberas Latviešu komiteja 
ar uzdevumu uzturēt sakarus ar vietē-
jām iestādēm un sabiedrību.

Dažus mēnešus vēlāk no tās izau-
ga Kanberas Latviešu biedrība, kuras 
sākotnējais mērķis bija iepazīstināt 
austrāliešu sabiedrību ar latviešu iece-
ļotājiem un palīdzēt vietējām iestādēm 
darīšanās ar mūsu saimes locekļiem. 
Vēlāk biedrības loma mainījās, un par 
galveno uzdevumu kļuva latviešu sa-
biedriskās un kulturālās dzīves uztu-
rēšana un mūsu tradīciju turpināšana.

Pirmos gadus Kanberā un tās 
apkārtnē dzīvoja kādi 300 latvieši. 
Sabiedriskā dzīve bija ļoti aktīva ar 
daudziem sarīkojumiem un kuplu ap-
meklētāju skaitu. Darbojās koris, tau-
tas deju kopa un rokdarbnieču kopa, 
kas rīkoja izstādes, un iestudēja teātra 
uzvedumus. Darbojās sestdienas skola 
un bibliotēka. Kanberā arī notika trīs 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienas.

Bet laika tecējumā stāvoklis ir mai-
nījies, vecākai paaudzei aizejot mūžī-
bā, un lielai daļai jaunākās paaudzes 
iekļaujoties austrāliešu sabiedrībā. 
Vispārējais sabiedriski aktīvo cilvēku 
skaits ir krietni samazinājies, un lielā-
kā daļa pasākumu ir izbeiguši darbību.

Tomēr mūsu sabiedriskā rosība nav 
pilnīgi apsīkusi, 
un mazākā apmērā 
tā turpinās ar re-
gulāriem saietiem 
un sarīkojumiem 
katru mēnesi.

Runātājs teica, 
ka, jubilejas svinī-
bās piedalās vairā-
ki tautieši, kas jau 
bija Kanberā, kad 
dibinājās Kanbe-
ras Latviešu bied-
rība. Tie ir Regīna 
Meinholda, Inta 
Skrīvere un Tālis 
Burkevics.

N o s l ē g u m ā 
viņš izteica pa-
teicību biedrības 
valdes locekļiem 
par viņu nesavtīgo 
darbu. Valde paš-

KLB 65 gadu atcere
Sveicieni Kanberai no tuvuma un tāluma

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Auni kājas, lakstīga-

la! Pošamies uz Kultū-
ras dienām Sidnejā!

Ja Latvijā Dziesmu 
svētki notiek ar vairāku 
gadu atstarpi, tad Aus-

trālijā Kultūras dienas ilgu laiku noti-
ka katru gadu. Tikai pēdējā laikā tās ir 
pārgājušas uz mazliet lēnāku tempu – 
katru otro gadu. Bet tas arī vēl arvien 
ir biežāk nekā Latvijā.

Interesanti atcerēties, ka, kaut arī 
šogad svinēsim Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienas, nekad nav bijušas 
Pirmās Kultūras dienas. 1951. gadā 
Sidnejā no 28. līdz 30. decembrim 
tautieši sanāca uz, vienkārši, Latvie-
šu Kultūras dienām. Un tad pēc gada 
Melburnā jau bija Austrālijas Latviešu 
2. Kultūras dienas.

Tas liecina par faktu, ka mēs paši 
ne vienmēr zinām, ka piedalāmies kaut 
kādas paliekošas tradīcijas dibināšanā. 
Dažiem mūsu darbiem ir pārejoša no-
zīme, bet citi mūsu darbi tiek ierakstīti 
vēsturē un veido pamatu tautas tālākai 
rīcībai.

Visi, kas dosies uz Kultūras die-
nām Sidnejā, būs šīs mūsu tradīcijas 
turpinātāji. Gan tie, kas uzstāsies, gan 
tie kas baudīs kultūru, gan tie, kas tikai 
priecāsies par tikšanos ar sen neredzē-
to draugu un jaunu draugu iegūšanu.

Šajos laikos jaunie draugi var tik-
pat labi nākt no Latvijas, kā no kādas 
citas Austrālijas pilsētas, jo mūsu mo-
bilitāte ir nesamērīgi lielāka nekā tajos 
laikos, kad dibinājās Kultūras dienu 
tradīcija.

Jā, mēs latvieši patiešām ne tikai 
esam visur, bet pārvietojamies visur. 
Vienu dienu dziedam Rīgā, citu dienu 
Sidnejā. Šādā veidā mums arī ir vieg-
lāk saprast, ka esam viena tauta – gan 
ar reģionālām atšķirībām, – bet tomēr 
viena tauta.

Dzied’, māsiņa, tu pret mani, Es 
pret tevi gavilēšu.

GN

KLB 65 gadu jubilāri – Tālis Burke-
vics, Regīna Meinholda un Inta Skrī-
vere.
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KLB valde ar viesiem. Priekšā no kreisās: Ēriks Ingevics, 
Skaidrīte Dariusa un Dr. Tālavs Jundzis. Stāv no kreisās: 
Andrejs Grigulis, Jānis Stambulis, Andrejs Bobets un Ju-
ris Jakovics. 

FO
TO

 Im
an

ts
 S

kr
īv

er
is

reizējā sastāvā jau ir darbojusies dau-
dzus gadus.

Ingevica uzrunai sekoja vietē-
jo organizāciju pārstāvju apsveiku-
mi: ev. lut. draudzes vārdā draudzes 
priekšnieks Egons Eversons, DV 
Kanberas nodaļas priekšsēdis Edvīns 
Peniķis un tautas deju kopas Sprigulī-
tis vārdā Lisa Bruzgule.

Biedrību sveica divi svinībās klāt 
esošie bijušie biedrības priekšnieki: 
Andrejs Bobets (1986-1989) un Ju-
ris Jakovics (1989-1994), kas arī kā 
LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā ap-
sveica biedrību jubilejā.

Rakstiskus apsveikumus nolasīja 
Andrejs Grigulis.

No Latvijas biedrību sveica biju-
šais biedrības priekšnieks Jānis Āt-
rens (1977-1980). Viņš pieminēja, ka 
svarīga loma vadībā ir valdes locek-
ļiem, un izteica pateicību diviem viņa 
laika valdes locekļiem – Birutai Ūd-
rei un Ojāram Bobetam.

 
Turpinājums 14. lpp.

Laikraksta LATVIETIS
redakcija un valde

sirsnīgi sveic

Kanberas Latviešu 
biedrību

65 darba gadu 
jubilejā!
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Ziemassvētki bērnudārzā „Daina“
Bērni tēloja ludziņu

Latviešu Tirdznie-
cības un Rūpniecības 
Kameras Austrālijā 
(LTRKA) gada piln-
sapulce notika 2014.g. 
6. decembrī Adelaides 
Latviešu namā Tālava. 

Pilnsapulci atklāja kameras prezidents 
Dr. Valdis Tomanis un paziņoja par 
pilntiesīgu lemt iepriekš izziņoto dar-
ba kārtu. Pēc sākuma formalitātēm 
un iepriekšējās pilnsapulces protokola 
pieņemšanas Dr. Tomanis deva savu 
ziņojumu.

Pagājušā gada darbība ir bijusi 
sekmīga kaut aprobežota Ukrainas 
notikumu un draudu dēļ. Nenotika 
gadskārtējā uzņēmēju tikšanās Rīgā, 
bet palielinājies potenciālo sakaru 
meklētāju skaits vaicājot par saim-
niecisku darbību iespējām Austrālijā. 
Lokāli nozīmīgākais bija Kameras 20 
gadu darbības atzīmēšanas pusdienas 
ar pavalsts gubernatora Hieu Van Le 
piedalīšanos kā viesu runātājam un 
daudzo latviešu un cittautiešu viesu 
klātieni.

Fi n a n s i ā l a i s 
gads noslēdzies 
ar pozitīvu bilan-
ci, un kameras 
kapitāls gada no-
slēgumā ir $7662. 
Pilnsapulce pieņē-
ma Prezidenta un 
kasiera ziņojumus. 
Kameras nākot-
nes plānos ietilpt 
gadskārtējās pus-
dienas 2015. g. 
9. maijā un atzīmēt 
kameras 21 gadu 
darbību ar uzņē-
mēju saietu Rīgā 
kā arī cieša sadarbība ar CITCSA un 
LTRK . Austrālijā paredzēts aktivizēt 
jaunu biedru iesaistīšanu.

Sēdes turpinājumā notika valdes 
vēlēšanas. Valdē no jauna ievēlēja 
Dr. Valdi Tomani (prezidents), Ilmāru 
Lūsi (viceprezidents), Imantu Dicma-
ni (kasieris) un Kārli Kasparsonu, kā 
arī apstiprināja biedrus veicinātājus 
Jolantu Lūsi (sekretāre), Ināru Straz-

du (grāmatvede un biedrzine), Dzintru 
Sudimte (protokolistu).

Pilnsapulci nobeidza pārrunas un 
ierosinājumi.

Pēc pilnsapulces biedri pulcējās 
kopējās pusdienās, kurās turpinājās 
dzīvas pārrunas.

Ilmārs Lūsis
Laikrakstam „Latvietis“

Otrdienas, 9. de-
cembra, rītā, kā paras-
ti katru otrdienas rītu, 
Melburnas Svētā krusta 
baznīcas zālē kopā sanā-
ca latviešu bērni.

Tikai šī otrdien 
mums bija mazliet savā-

dāka. Mums bija bērnudārza gadskār-
tējā Ziemassvētku eglīte! 15 bērni 
kopā ar vecākiem, vecvecākiem un 
īpašiem draugiem un paziņām sanāca 
kopā, lai atzīmētu mūsu bērnudārza 
darba gada beigas un lai kopīgi nosvi-
nētu Ziemassvētkus.

Vadītāja runāja par gada notikumi 
bērnudārzā, pateicās vairākām organi-
zācijām par atbalstu un palīdzību bēr-
nudārzam.

Bija prieks pie mums redzēt divas 
bijušās vadītājas – Dainu Grosu un 
Valdu Jefimovu.

Bērni tēloja ludziņu Rūdis spož-
degunis, kur uz skatuves redzējām 
Ziemassvētku vecīti, Rūdi, eņģelīšus, 
rūķīšus un stirniņas.

Dziedājām svētku dziesmiņas, 

bērni nodejoja divas tautas dejas, pēc 
kurām ieradās Ziemassvētku vecītis. 
Dāvanas izdalīja kopā ar piparkūku 
cilvēciņiem (Liels paldies Melburnas 
Latviešu biedrībai!).

Visi tad mielojās pie garšīgā kafi-
jas galda.
Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Bērnudārza „Daina“ vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētku uzvedums bērnudārzā.
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Kameras pilnsapulce Adelaidē
Kopējās pusdienās turpinājās dzīvas pārrunas

LTRKA valde.
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Kļūdas labojums
Andreja Jaudzema pateicības rakstā (LL Nr.335) norādīta divas reizes pateicība LAAJ. Jābūt LAAJ un LJAA (Lat-

viešu jaunatnes apvienībai Austrālijā).  ■
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D a u g a v a s 
Vanagus dibi-
nāja 1945. gada 
28. decembrī Zē-
delgemas gūstek-
ņu nometnē, Beļ-
ģijā. Leģendārais 
pulkvedis Vilis 
Janums (1894–

1981) kļuva par organizācijas pirmo 
vadītāju. Tuvojoties notikuma 70 gadu 
jubilejai, Daugavas Vanagu Minsteres 
kopa aicina iemūžināt pulkveža Janu-
ma piemiņu Latvijas Okupācijas mu-
zeja Nākotnes Namā.

Pulkvedis Vilis Janums savus ka-
ravīrus sauca par dēliem un sadzīvo-
ja ar viņiem kā tēvs vistraģiskākajos 
apstākļos II Pasaules kara gaitās. Viņu 
godāja un mīlēja viņa karavadoņa spē-
ju un cilvēcības dēļ. Pulkvedis Janums 
paveica gandrīz neiedomājamo – viņa 
karavīri ne tikai uzvarēja teju bezce-
rīgās kaujās, bet saglabāja dzīvības 
viņa tālredzības dēļ. Izdzīvojušie dēli 
Pulkvedim uzticēja vadīt Daugavas 
Vanagus, kas kļuva par lielāko latvie-
šu patriotisko un labdarības organizā-
ciju trimdā.

Ar Minsteri saistās pulkveža 
Viļa Januma dzīves pēdējais aktīvais 
posms, ne tikai vadot Daugavas Vana-
gus un Latviešu kopību Vācijā, bet vēl 
vairāk – gādājot par nākotni. Bez viņa 
aizbildniecības Augustdorfas/Mins-
teres Latviešu ģimnāzija (1946–1998) 
nebūtu piedzīvojusi 53 darbības ga-
dus svešā zemē, audzinot jaunas dēlu 
un mazdēlu paaudzes latviskā garā. 
„Minstere jānotur“ – bija Pulkveža 
aicinājums, kam nevajadzēja argu-
mentācijas un pierādījumu un kam ar 
saviem ziedojumiem atsaucās Dau-
gavas Vanagi, to nodaļas, draudzes, 
organizācijas, biedrības, komitejas un 
individuālie labvēļi.

Pulkvedis ir atgriezies Latvijā un 
pelnīti atdusas Brāļu kapos. Daugavas 
Vanagu Minsteres kopa aicina ikvienu 
atcerēties viņa mūža devumu, iemūži-
not viņa piemiņu Latvijas Okupācijas 
Nākotnes Namā. Muzeja jaunā, mūs-
dienīgā ekspozīcija turpinās Pulkveža 
mazdēlu un mazmazdēlu paaudzēm 
stāstīt un mācīt gan par Latvijas valstij 
un tautai nodarītajiem noziegumiem, 
gan par tautas pretošanās garu un cī-
ņām par brīvību.

Sadarbībā ar Latvijas Okupācijas 
muzeju esam noteikuši divus mēr-
ķus. Savācot EUR 10 000, Pulkveža 
piemiņu iemūžināsim jaunās ekspo-
zīcijas atskatā uz pirmo neatkarības 
posmu – sadaļā Latvijas tauta. Sa-
vukārt, – ja savāksim EUR 17 000, 
Pulkveža piemiņai veltīsim Trešās 
tautas atmodas sadaļu Neatkarības 
prasības.

Sēklas nauda: Pulkveža meita Vel-

ta Januma EUR 1000; DV Minsteres 
kopa EUR 500; Latviešu Kopība Vā-
cijā EUR 660; Aija Ebdene EUR 500; 
Valters Nollendorfs EUR 500.

Daugavas Vanagu Minsteres kopa
* * *

Kā un kur ziedot?
Ar pārskaitījumu uz muzeja kontu 

(atzīmēt: Pulkveža Januma piemiņai):

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 
Reģ. nr. 40008018848. AS „SEB 
banka“ Rīdzenes filiāle,
SWIFT kods UNLALV2X,
Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517.

OMB ir sabiedriskā labuma orga-
nizācija. Nodokļu maksātāji Latvijā 
ziedojumus var likuma robežās atskai-
tīt no ienākumiem. 

Ar čeku vai naudas pārvedumu pie 
muzeja pārstāvjiem ārzemēs (atzīmēt: 
Pulkveža Januma piemiņai.):

ASV čeki 
rakstāmi uz OMFA 
un sūtāmi: OMFA, 
c/o Ilze Resnis, 
10930 Nollwood 
Drive, Chardon, 
OH 44024, USA. 
Ziedojumi likuma 
robežās atskaitāmi 
no ASV ienākumu nodokļiem.

Kanādā čeki rakstāmi uz LRDF 
(Latvian Relief and Development 
Fund) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 
Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. 
Ziedojumi likuma robežās atskaitāmi 
no Kanādas federālajiem ienākumu 
nodokļiem.

Austrālijā: Ināra Graudiņa, 141 
Darley Road, Randwick, NSW 2031.

Lielbritānijā: Inese A. Smith, 
36 Fairmount Drive, Loughborough, 
LE11 3JR.

Latvijas Okupācijas muzeja mājas 
lapa: www.okupacijasmuzejs.lv  ■

Iemūžināsim DV dibinātāja pulkv. Januma piemiņu
Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Namā
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 Nu, Kristus draudze, līksmo-
jies, Jauns baznīcgads ir iesācies! Nu 
Dieva namos sludina: Mans Kungs, 
mans Glābējs tuvumā!

 Lai vārti, sirdis atveras, Pats 
goda Ķēniņš tuvojas: Viņš nāk un mīļi 
aicina Tos gaidītājus ceļmalā.

 Lai Viņam pakaļ staigājam 
Ar svētkiem un ar svētdienām, Kur 
citur sirdij patiktos? Kurš cits mums 
dzīvus vārdus dos?

 Tā Tava draudze priecājas, 
Ka jauns gads atkal iesākas, Un mūsu 
dziesma skandina: „Mans Kungs, 
mans Glābējs, tuvumā.“ 

(autors nezināms, atdzejojis Alek-
sandrs Bernevits (Alexander Ber-
newitz))

Dziedot šos skaistos vārdus, Sidne-
jas draudzes Ziemsvētku koncerta ap-
meklētāji iesāka koncertu un atzīmēja 
Jauno baznīcas gadu. Pirmā Adventes 
svecīte iedegta, un tās gaismiņa lie-
cināja, ka Adventes laiks iesācies. Šī 
gada Adventes kroņa svecītes ir dāva-
na no Latvijas, un tā mums ir skaista 
simboliska saite ar tēvzemes ticīgiem.

Koncertu ievadīja mācītāja Kolvi-
na Makfersona (Colvin MacPherson) 
uzruna un Dieva Vārda lasījumi no 
Psalmiem un Jāņa evaņģēlija. Mācī-
tājs uzsvēra, ka Adventes laiks ir labs 
laiks no jauna sevi nodot Dievam, kas 
mums devis Savu Dēlu, Jēzu Kristu 
mūsu pestīšanai. Koncertā piedalījās 
draudzes ansamblis Ināras Gedgovdas 
vadībā un Sidnejas latviešu vīru koris 

ar diriģentiem Dainu Jaunbērziņu un 
Ivaru Štubi. Ziemsvētku dziesmas un 
korāļi skaisti un vareni izskanēja, tā 
klausītājiem sirdīs ienesot Ziemsvētku 
sajūtu un Adventes laika iesākumu.

Pēc koncerta dalībnieki pulcējās 
draudzes zālē, lai svinētu draudzes 
eglīti. Uz skatuves mirdzēja eglī-
te, uz galdiem skaistas dekorācijas 
un piparkūkas. Čaklās draudzes dā-
mas bija sagatavojušas īstas latviskas 
Ziemsvētku pusdienas – cūkgaļas 
cepeti ar skābiem kāpostiem, saldam 
ēdienam – debessmannā, Ziemsvētku 
kūku un kafiju.

Mācītājs pateicās draudzes darbi-
niekiem par sirsnīgu sadarbību aiz-
vadītajā gadā un izdalīja Ziemsvētku 
dāvanas. Saņemot dāvanas, Valdis 
Krādziņš un Brigita Kubliņa noskai-
tīja Ziemsvētku pantiņus, bet pārējie 
solījās to darīt nākošajā gadā, kad būs 
kaut ko iemācījušies. Tieši šai dienā 
arī divi mūsu darbinieki – Ivars Bir-
ze un Lonija Graudiņa atzīmēja savas 
dzimšanas dienas. Novēlējām viņiem 
Dieva svētību, nodziedot Pie rokas 
ņem un vadi.

Eglītes dalībniekus ar deklamāci-
jām iepriecināja – Brigita Ellere, dek-
lamējot Tālavas Taurētājs, Arnolds 
Gutmanis un arī Andrejs Mednis ar 
vienu savu paša rakstītu dzeju. Vie-
šņa Vija, kas nesen iebraukusi, node-
va sveicienus no Latvijas. Jaunākais 
dalībnieks, Tālis Greste, palīdzēja ar 
loterijas laimestu izvilkšanu. Divi lai-

mīgi dalībnieki aiznesa mājās skaistus 
bagātīgus Ziemsvētku grozus.

Sarīkojumu slēdzot, nodziedāja 
trīs kopdziesmas, nobeidzot ar visiem 
mīļoto Ziemsvētku korāli Klusa nakts. 
Kā koncertā, tā arī pusdienās bija ma-
nāms jauks un sirsnīgs sadraudzības 
gars, kas jau raksturīgs Sidnejas drau-
dzē. Tiešam svētīgs sākums jaunam 
baznīcas gadam.

L.V.
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemsvētku koncerts un Draudzes Eglīte
Svētā Jāņa baznīcā Sidnejā

Adventes vainags.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 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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Melburnā ir maza 
grupiņa vidējās un vecā-
kās paaudzes interesentu, 
kas regulāri satiekas un 
īsteno lietišķās mākslas 
projektus. Grupiņa, kas 
saucās LTMF (Latviešu 
tautas mākslas fonds), ir 

pakāpeniski augusi, un pašlaik deviņi 
locekļi nāk uz sanāksmēm, vēl četri sa-
ņem protokolus un vēl ap desmit nāk, 
lai izpalīdzētu projektos. 2013. gadā 
notika desmit sēdes un 2014. gadā noti-
ka astoņas. Mūsu mērķis ir veicināt lat-
viskās lietišķās mākslas spēju attīstību.

Jau otro gadu noturējām daiļamat-
nieku darbnīcas (un tirdziņu) Melbur-
nas Latviešu nama mazajā zālē. Šogad 
sestdien, 25. oktobrī piedāvājām vit-
rāžas, rotas, lellītes, koka darbus, prie-
vītes un baltos darbus. Sastrādājām 
ar abām skolām: vidusskolas stundas 
nenotika, jo skolnieki piedalījās darb-
nīcas, un pamatskolas skolnieki tika 
aicināti, lai apskatītu darbnīcu darbī-
bu. Šim pasākumam bija vēl lielāka 
piekrišana nekā pagājušā gadā ar 24 
dalībniekiem, deviņiem pasniedzē-
jiem un desmit palīgiem.

Pasniedzēji bija sagatavojuši ma-
ketus, darba rīkus un vajadzīgos ma-
teriālus, lai dalībnieki varētu tikai 
piesēsties un sākt ražot daiļdarbus. 
Atskanēja tautiska mūzika, varējām 
atspirdzināties burvīgajā jaunajā ka-
fejnīcā ar Nama dāmu gardumiem. 
Ražīgajā atmosfērā, stundas paskrē-
ja nemanot, un rezultātā katram bija 
lielāka saprašana par mūsu lietišķo 
mākslu, kā arī paša ražoti priekšmeti.

Gribu sirsnīgi pateikties darbnīcu 
pasniedzējiem par viņu lielo darbu: 
Ārijai Baumenei, Mārai Baumanei, 

Rasmai Celmai, Aijai Grosai, Arnim 
Grosam, Anitai Hermanei, Dailai Pik-
sonei, Mārai Piksonei, Mārim Purē-
nam, Ilzei Švarcai un Viktoram Švar-
cam. Publika varēja redzēt, cik daudz 
darbarīku un cita ekipāža bija atstiepti 
uz Latviešu namu. Bet daudzās stun-
das pavadītas priekšdarbos bija mazāk 
uzkrītošas, kā piemēram braukāšana 
pa speciāliem veikaliem, piemērotu 
vielu atrašana, stiklu, koku un metālu 
sazāģēšana, metriem un metriem die-
gu uzsiešanu un visādi citi darbi un 
darbiņi, kas tika veikti, lai diena nori-
tētu ērti un interesanti.

Pasākumam bija milzīgi laba atsau-
cība. Attēlos var redzēt tikai mazu daļu 
no dalībniekiem, darbiem un ražas prie-
ka. Kaļam plānus nākamām darbnīcām, 
kas notiks uz divām dienām 2015. gada 
pirmajā pusē. Arī gatavojamies uz va-
saras pasākumiem. Ilze Švarca brauks 
uz Sidnejas Kultūras dienu tirdziņu 
ar savām rotām un citu LTMF biedru 
daiļdarbiem. Vairāki LTMF biedri do-
sies uz AZVV. Daila Piksone pasniegs 
latvisko vitrāžu izgatavošanu un Māris 
Purēns ar Viktora Švarca palīdzību sa-
kārtos rotu kalšanas šķūnīti. Daudziem 
talantiem bagātā Māra Baumane arī 
piestrādās, lai attīstītu audzēkņu latvis-
kās lietišķās mākslas spējas.

Atgādinu lasītājiem: izrevidēt 
skapjus un noliktavas, un noziedot 
materiālus vai darba rīkus, kurus va-
ram izmantot mūsu lietišķās mākslas 
projektos. Paldies tiem, kas to ir jau 
darījuši!

Ilze Švarca
LTMF vadītāja, LAAJ lietišķās 

mākslas nozares vadītāja
2014. gada 15. decembrī
Laikrakstam „Latvietis“

Ražīgie daiļamatnieki
Jau otro gadu darbnīcas un tirdziņš

Daila Piksone.
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Darbnīcas. Linda Graudiņa.
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Lepnums par paveikto darbu.
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Koka darbu darbnīca.
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Mums vēl ir vieta Jūsu paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $35.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 18. decembrī

Novēlam visiem paziņām un 
draugiem gaišus Ziemassvētkus 

un laimīgu 2015. gadu!

Ināra un Juris Zemīši

AL47 locekles un labvēļi 
novēl 

Priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu Jauno – 2015. gadu – 
radiem, draugiem, paziņām un citiem labvēļiem!

Pirmā rindā no kreisās: Aina, Dzintra, Zeltīte, Anda, Ēriks
Otrā rindā: Kārlis, Nora, Vita, Ģinta, Edvīns, Andris

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un svētums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu 
visiem radiem, draugiem, paziņām
vēl Roksija Reitere Melburnā!

Cena $30 (+$7 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

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

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2015. gada 
kalendārs

Ilze Šēnberga nāgela

     Gleznu  
    fragmenti

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

novēl tautiešiem tuvu un tālu

Priecīgus Ziemassvētkus
un

Laimīgu un Sekmīgu Jauno gadu

„laTVIeŠU IMPresIJas II“
Mūzikas CD
Andra Dārziņa, altvijole
Ventis Zilberts, klavieres

Pēteris Vasks / Jānis Ivanovs / Tālivaldis Ķeniņš / 
Selga Mence

„LATVIAN IMPRESSIONS II / LATVIEŠU IMPRESIJAS II“:  $25
Piegāde Austrālijā: Bezmaksas
Piegāde ārpus Austrālijas: $7

CD var pasūtīt tīmeklī
http://www.laikraksts.com/veikals.php

vai rakstot:
Sterling Star, PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, 
Australia. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

FLINDERIEŠU MĀJU STĀSTI
1952 – 2012

Marija Perejma

Flindersa ielai Edvardstaunā Dienvidaus-
trālijā, kur tagad pa daļai atrodas Castle Plaza, ir 
vienreizēja un neaizmirstama vēsture. Kā pirmā 
tur 1952. gadā apmetās latviešu ģimene, un ar 
laiku iela kļuva par kopienu, kur dzīves nejauši 
krustojās, un draudzības ilga visu mūžu. Pēc 
60 gadiem viņu pēcteči vēl ir sasieti ar nere-
dzamām saitēm, kuras veidojis viņu vecvecāku 
mantojums: karš, bēgļu gaitas un jaunas dzīves 
sākums Austrālijā. Šī grāmata atklāj savīto, ba-
gātīgo ielas un sabiedrības vēsturi, apsekojot 
katru ģimeni vai indivīdu līdz šai dienai. Šie ir 
viņu stāsti.

Grāmatai ir paralēlteksti latviešu un angļu 
valodās. Mīkstos vākos, 309 lpp.
Cena $24,99 + $10 piegāde Austrālijā
Pasūtiet laikraksta redakcijā vai:
http://laikraksts.com/veikals.php
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tecka un Maija Drēziņa.
Svētbrīdī mācītājs Dainis Mar-

kovskis dalījās ar vairākiem vērtīgiem 
domu graudiem, kas palīdzēs absol-
ventiem turpmākajās gaitās: ka mēs 
dzīvē esam nemitīgā augšanas un mēr-
ķu sasniegšanas procesā, un, ja cilvēks 
domā, ka visu sasniedzis, viņš pārstāj 
augt. Mācītājs citēja bībeles pantu, kur 
mums kā kalpiem vajag attīstīt dzirdīgu 
ausi, – lai mēs citiem varētu palīdzēt, 
un kā trešo minēja atziņu, ka mums jā-
iemācās, lai mēs ne tikai zinām, bet arī 
darām; tā mēs nesīsim svētību.

Sekoja skolas pārzines Līgas Dārzi-
ņas uzruna, kurā pārzine sniedza pārska-
tu par skolas šī gada darbību. Skolu ap-
meklēja 49 audzēkņi, mācoties astoņās 
klasēs, tika apmācīta arī valodas klase. 
7 Daugavas skolas audzēkņi ir dzimuši 
Latvijā. Šogad arī notika atvērto durvju 
diena, kur septiņas Dainas bērnudārza 
ģimenes iepazinās ar Daugavas skolu. 
Skola izmanto jaunākās tehnoloģijas – 
tagad jau skolai ir iegādātas 10 planšetes, 
ko var izmantot divās klasēs vienā laikā. 
Pateicība Latviešu valodas aģentūrai par 
naudu, kas palīdzēja papildināt tehnolo-
ģijas resursu klāstu. Padome ir darboju-
sies, izdodot rokas grāmatu skolas ģi-
menēm, ir krāsots, tīrīts skolas telpās, ir 
iegādātas jaunas mēbeles, atjaunota sēta 
ar kaimiņu māju.

Par absolventiem runājot, pārzine 
vēstīja, ka jaunieši ir savos 9 gados 
Daugavas skolā sasnieguši laba līmeņa 
valodas, kultūras, vēstures un ģeogrā-
fijas zināšanas. Šogad īpašs pienesums 
bija Ilzes Švarcas mācītā Dzīvā valoda. 
Ilze arī ar savu piemēru iedvesmojusi 
skolotājus lietot skolas datu projekto-
ru. Absolventiem šinī mācību gadā ir 
bijis jāsniedz ģimenes apraksti Mātes 
dienas sarīkojumā, skolas pēcpusdienā 
viņi uzstājās ar Dziesmu svētku skici, 
ko sarakstīja un palīdzēja iestudēt Bite 
un Andris Švolmaņi, 18. novembrī bija 
jāuzstājas ar patriotiskiem dzejoļiem. 
Kā katru gadu, absolventi arī uzstāju-
šies korī un dejojuši tautas dejas sarī-
kojumos.

Karoga sardzes maiņa ir Daugavas 
skolā īpaša tradīcija, kur tiek nodots 
tālāk karogs nākamajai klasei glabāša-
nā. Šo tradīciju godam veica jaunieši 
gan no 8. klases, gan nākamās, 7. kla-
ses četru zēnu sastāvā.

Sekoja apliecību un balvu pasnieg-
šana un īpaša Daugavas skolas tradīcija 
ar piemiņas plāksnītes piestiprināšanu 
pie skolas karoga. 8. klase šogad bija 
izvēlējusies savu saukli ar pašu jaunie-
šu izdomātiem vārdiem, ko piestipri-
nāt pie karoga – Mirdzam Latvijai!

Absolventu klases audzinātāja Gita 
Meiere-Nestecka aprakstīja savus 
skolniekus, salīdzinot viņus ar nedēļas 
dienām. Katram absolventam, iepinot 
viņa rakstura īpašības, tika izveidots in-
teresants un amizants apraksts, kā viņš 
salīdzinās ar izvēlēto nedēļas dienu.

Gitas runa Daugavas skolas 
izlaidumā

Labdien visi, mazliet gribēju ar 
jums padalīties par to, kādi tad šie jau-
nieši patiesībā ir. Tā kā šogad astotajā 
klasē bija septiņi jaunieši, un katrs no 
viņiem ir tik atšķirīgs, bet tajā pat lai-
kā viens otru tik labi papildina, ka gri-
bēju viņus salīdzināt ar nedēļas die-
nām. Visi kopā viens vesels, bet katrs 
atsevišķi – ļoti svarīgs un atšķirīgs.

Pirmdiena – Aleksandrs. Pirmdie-
na ir kā jauns sākums jaunai nedēļai, 
kā ideja jaunam projektam. Tad nu 
Aleksandru varu raksturot tieši tā – kā 
ideju ģeneratoru un piegādātāju. Viņš 
absolūti nebaidās no jaunā un ir pilns 
uzmanības brīdi, kad jārada kaut kas 
jauns un vēl nebijis.

Otrdiena – Maija. Otrdienā idejas 
pamazām pārtop realitāte, un Maija ir 
vienreizēja ideju un realitātes savieno-
tāja. Tas tomēr ir ļoti atbildīgs uzde-
vums, bet Maija nemaz no atbildības 
nebaidās, tā arī ir viņas panākumu 
atslēga. Vēl viņai piemīt spēcīgas no-
vērošanas spējas, kas veicina realizēt 
idejas un pārvērst tās iekš kaut ko pa-
visam taustāmu vai redzamu.

Trešdiena – Annalise. Trešdiena ir 
nopietna darba diena, jo ir taču nedēļas 
vidus. To pašu varu teikt par Annalisu; 
viņa strādā kā rūķītis, cītīgi un akurā-
ti un, galvenais, daudz, bet tomēr pats 
labākais ir tas, ka šī darba rūķa strā-
dāšana vainagojas ar panākumiem, un 
darbs tiek novērtēts un kārtīgi atalgots 
ar labām sekmēm vai pat ovācijām.

Ceturtdiena – Evelīna. Ceturtdie-
na ir diena, kad gandrīz jau viss darbs 
ir padarīts, bet atliek tikai pielikt skais-
to un kārtīgo punktu. Evelīna ir lielis-
ka organizatore, un viss tiek pabeigts 
un noformēts perfekti un laikā. Tomēr, 
darba pabeigšana nekādā mērā nespēj 
ietekmēt filozofiskās domas par brīv-
dienām. Arī brīvdienas ir jāprot sagai-
dīt un pavadīt ar vērienu un precizitāti.

Piektdiena – Kaspars. Piektdie-
nu varētu saukt par praktisko filozofu 
dienu. Kāds ir arī Kaspars. Filozofiski 
pieiet pie praktiskām lietām un prak-
tiski izpilda filozofiskos domu gājienus. 
Piektdiena ir darba diena, kurai piemīt 
brīvdienu šarms. Kasparam lieliski iz-
dodas parastu un garlaicīgu teikumu 
pārvērst par burvju vārdiem, kā arī 
garlaicīgu darbu pārvērst par izklaidi.

Sestdiena – Ronans. Un nav jau tā, 
ka sestdienā neviens neko nedara. Mēs 
taču visi esam šeit – Latviešu skolā. Tā 
kā Ronanam lieliski izdodas darbus pa-
veikt tā, it kā tie nemaz nebūtu darbi – 
ar tādu vieglu rokas vēzienu, bet gala 
rezultātā viss izdodas pārsteidzoši labi. 
Sestdienas relaksētais gaiss jau nemaz 
nav tik slikts, tas jau ir tomēr ļoti labi – 
atpūsties un ir arī labi visu uztvert ar 
vieglu prātu, bet tomēr nopietni.

Svētdiena – Edgars. Svētdiena ir 
patiesībā grūtāka diena nedēļā, bet Ed-
garu es uzskatu par vienu no mērķtiecī-
gākajiem. Sagatavošanās jaunai nedēļai 

ir ļoti svarīga, lai visa nedēļa būtu veik-
smīga. Edgara nopietnā pieeja lietām 
vieš šo stabilitātes un pārliecības sajūtu 
it visā, ko viņš dara, bet tā kā šī tomēr ir 
brīvdiena, tad brīvdienas smarža gaisā 
ir manāma, bet tas jau arī labi, pārējo 
nopietnību var atstāt nākamai nedēļai.

Absolventu pirmā skolotāja Jo-
lanta Lārmane dalījās atmiņās par 
pavadīto laiku ar bērniem bērnu-
dārzā – pirms desmit gadiem, tālajā 
2005. gadā. Bērniem esot nesen ga-
dījies ieiet bērnudārza klases telpā un 
viņi esot brīnījušies, cik telpa esot ma-
ziņa! Protams, ka telpa nav sarukusi, 
bet viņi, gluži kā Alise brīnumzemē, ir 
auguši, un nu var tikai apbrīnot izjusto 
perspektīvas maiņu. Jolanta priecājās, 
ka šī ir viena no vislatviskākajām, ta-
lantīgākajām klasēm, ko viņai piedzī-
vots mācīt un pauda cerību, ka drau-
dzības šo bērnu starpā arī turpināsies.

Melburnas Latviešu nama koope-
ratīva priekšsēdis, kā arī Svētā Krusta 
baznīcas pārstāvis Kārlis Kasparsons 
savā uzrunā minēja, ka šis ir Daugavas 
skolas 56. izlaiduma akts, un šī skolai 
tik nozīmīgā tradīcija ir turpinājusies 
visus šos gadus bez pārtraukuma, un 
novēlēja, lai skola turpina tikpat sek-
mīgi darboties arī turpmāk.

Anita Andersone, pārstāvot Mel-
burnas Latviešu organizāciju apvie-
nību (MLOA), uzsvēra trīs lietas: ka 
skola ir veicinājusi izkopt kultūru, va-
lodu un draudzības. Mudinājums bija 
turpināt draudzības izkopt un vēl, lai 
jaunieši iesaistās citās latviskās aktivi-
tātēs – vai tas būtu tautas dejās, korī, 
sportā jeb citās nodarbībās, kas aizrauj.

Markus Dragūns sveica absolven-
tus no Melburnas Latviešu biedrības 
un izteica lepnumu par absolventiem, 
kā arī pateicību visiem tiem, kas pie-
dalījušies šinī svarīgajā darbā – bērnus 
mudinājuši nākt uz skolu līdz šim brī-
dim. Viņš pauda cerību, ka skatoties 
nākotnē varam redzēt mūsu priekšā 
jaunus, patiesi latviskus sabiedrības 
locekļus. Markus nobeidza ar mudinā-
jumu neaizmirst paturēt sirdī cieņu un 
mīlestību pret savu tēvzemi.

Daugavas Vanagu Melburnas noda-
ļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš atminē-
jās, ka viņš arī agrāk, pat līdzās vienam 
no absolventu vecākiem, ir sēdējis šeit 
zāles priekšā, absolventu rindās. Jānis 
izteica pateicību skolotājiem, vecākiem 
un vecvecākiem par to, ka viņi ir mēģi-
nājuši ieaudzināt jauniešos latvietību.

Māra Lezdkalna, MLNK Dāmu 
kopas priekšniece minēja, ka bērni 
visi nāk no latviski noskaņotām ģi-
menēm, un izteica cerību, ka jaunieši 
turpinās vecāku pēdās.

Arnis Vējiņš pasniedza skautu 
tulka zīmi abiem skautiem – Edgaram 
un Ronanam un apsveica visus ar iztu-
rību un labiem panākumiem.

Eva Brennere no Latviešu ciema 
uzsvēra, ka pamats zināšanām ir ie-
likts – uz šī pamata var būvēt tālāk, ap-

Sirsnīgs un aizkustinošs
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.
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Vai atceries dzīvi bez mobilā telefona? Bez krāsu te-
levizora vai bez televizora vispār? Kāda bija dzīve pirms 
automašīnām?

Šādus jautājumus apskatīsim, pārrunāsim un pie-
dzīvosim 28. Bērnu vasaras nometnē Tērvetē, kas notiks 
2015. gada no 4. līdz 10. janvārim.

Bērni vecumā no 7 – 14 gadiem ir mīļi aicināti pavadīt 
jauku nedēļu brīvā dabā un latviskā vidē!

Kā vienmēr būs iespēja priecāties, peldēties, izbraukāties 
ar divriteņiem, līst pa dubļiem kavēkļu gājienā, piedalīties 
izbraukumā un izdancoties Masku ballē. Šoreiz būs arī ie-
spēja piedalīties pētniecības gājienā pa vēsturisko Kilmoru.

Nav par vēlu pieteikties!
Tuvāka informācija un pieteikšanās pie Ērika Birzuļa 

(0418348538).
Anita Elberta

Laikrakstam „Latvietis“

meklējot Vasaras vidusskolu un Mel-
burnas Latviešu vidusskolu. Brenneres 
kundze teica, ka skolas bērni Latviešu 
ciemā Ģimenes dienas sarīkojumā kat-
ru gadu ienes pavasara vēsmu dzīves 
rudenī, par ko viņa pateicās skolai. 
No Latviešu ciema tika katram absol-
ventam uzdāvināts Māras Baumanes 
darināts trejdeksnis, kas gatavots no 
Latviešu ciemā augušā bērza.

Kārlis Brēmanis apsveica absol-
ventus ar izdevību apmeklēt Melbur-
nas Latviešu vidusskolu nākamgad, jo 
viņi ir vienīgie, kas to var, ņemot vērā, 
ka viņi ar vienīgie šinī vecumā Mel-
burnā ar latviešu valodas spējām.

Valda Jefimova sveica absolven-
tus no Melburnas Daugavas vanadzēm 
ar īpašu pateicību mātēm, kas ir biju-
šas galvenās stumdītājas bērnus dabūt 
uz skolu sestdienas rītos. Viņa nodeva 
ziedus absolventiem, lai tos pasniedz 
savām neatlaidīgajām mātēm.

Sekoja absolventu uzruna, kur 
katrs absolvents skaidrā latviešu valo-
dā izteica savas domas par Daugavas 
skolā pavadītajiem gadiem. Kaspars 
Švolmanis atzinās, ka iešana skolā ir 
bijis burvīgs ceļojums un ka nav bijis 
viegli mācīt viņu klasi.

Edgars Cīrulis stāstīja, kā bērnu-
dārza klasē viņi ir bijuši septiņi, vienīgi 
Evelīnas vietā bijusi Natalie Clucas. Viņš 
stāstīja, ka bērni skolotājai Jolantai seko-
juši kā mazi pīlēni, un ka pat zēniem bija 
jāsadodas rokās ar meitenēm. Tajā laikā 
neviens vēl nebija minējis vārdu gra-
matika, un viņi neapzinājās, cik viegla 
dzīve bija. Valdas Jefimovas klasē bija 
jāmācās pareizās burtu skaņas – u-u-ū 
un la-la-lā, un ap to laiku arī sākās bēr-
nu mīlestība ar kafejnīcu. Tad arī sākās 
skolas bibliotēkas apciemošanas gaitas, 
kad soma katru nedēļu pēc skolas kļuva 
smagāka, lai gan aizņemtās grāmatas 
bieži vien dienasgaismu neredzēja.

Ronans Lārmanis atcerējās, kā 

2. klasē, lai gan gadi šķiet tā kā miglā, 
no skolotājas Vairas Ziedares mācījās, 
kā skaidri runāt latviski, un 3. klasē 
Daila Ziedare arī pielaboja viņu latvie-
šu valodu.

Maija Drēziņa par 4. un 5. klasi 
atceras kā gramatikas gadus, – kad 
Andris Ziedars un vēlāk Karīna Jau-
nalksne ir uzsvērusi gramatiku un 
domrakstus. Bija arī jāraksta projekts: 
Kas mums ir latvietība?

Kaspars turpināja, ka 6. un 7. kla-
sē mācoties, bija sajūta, ka ceļojums 
drīz varētu beigties un ka būs cerība 
tikt līdz galam. Skolotājs Žerārs ir bijis 
foršs skolotājs, kas koncentrēja savas 
mācību stundas uz mūziku, filmām, 
spēlēm un iemācījis bērniem starpību 
starp vārdiem kāpnes un trepes. Ilze 
Kasparāne ir bijusi mīļa, ar skaistu lat-
viešu valodu un labi sagatavojusi klasi 
uz pēdējo gadu.

Evelīna, par 8. klasi runājot, minē-
ja, ka skolotājas klasei līdz gada beigām 
bija veselas trīs – Gita Meiere-Nestecka, 
Līga Dārziņa un Ilze Švarca; – katra ar 
savu pieeju un uzsvaru. Kā jau vienmēr, 
pateicība pienācās kafejnīcas dāmām 
par pīrāgu sagādāšanu, kā arī vecākiem 
par naudiņas piegādāšanu, lai pīrāgi va-
rētu nonākt arī bērnu vēderos. Tautas 
dejas tika pieminētas ar daudzu sko-
lotāju vadību un to, ka sākumā nebija 
viegli tikt galā ar to, ka grūti bija dejot ar 
tiem puišiem. No dziedāšanas stundām 
visspilgtāk atmiņā paliks kora piedalī-
šanās Melburnas Kultūras dienās, kā arī 
dziesma Kur tad tu nu biji, āzīti manu? – 
kas bija dzeltenajā (dziesmu) grāmatā.

Aleksandrs vēl beigās pateicās 
specialitāšu skolotājiem – vēstures, 
ģeogrāfijas, folkloras, ticības mācības, 
kā arī sabiedrības mācību skolotājiem, 
kas ir dalījušies ar savām zināšanām, 
īpaši pēdējos pāris mācību gados.

Tad vārds bija vecāku pārstāvim 
Pēterim Daliņam, kurš pateicās sko-
lotājai Gitai (un viņas papildspēkiem), 
kā arī Līgai Dārziņai par sekmīgi no-
vadīto skolas gadu gan kā pārzinei, kā 

arī skolotājai. Pateicība pienācās sko-
lotājiem par sarežģītiem uzdevumiem, 
kas pat vecākiem bijuši labs izaicinā-
jums. Pēteris pateicās vecākiem par 
neatlaidību, – viņaprāt, viņiem pienā-
kas zelta zvaigzne par vešanu. Tagad 
absolventiem pamatzināšanas apgū-
tas, tagad valodu jāturpina uzturēt, 
jo bez valodas nav tautas, bez tautas 
nav valsts. Pēteris uzsvēra, ka Latvija 
ir skaista zeme ar bagātīgu kultūru un 
vēsturi, to bērniem nevajag aizmirst.

Sekoja 7. klases liecību izsniegša-
na, kam sekoja kopīgi dziedātais Dau-
gav’ abas malas un karoga iznešana.

Svinīgā sarīkojuma daļa beigusies, 
sekoja neformālā daļa ar ēšanu, foto-
grafēšanos (ģimenēm, absolventu ve-
cākiem) un pārrunām pie kafijas tases. 
Varam lepoties par tik brašu, latvisku 
absolventu klasi! Lai viņi turpina mir-
dzēt Latvijai!

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Sirsnīgs un aizkustinošs
Turpinājums no 10. lpp.

Skolas darbību 2014. gadā līdzfinansē 
Latviešu valodas aģentūra no Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas budžeta 
programmas „Valts valodas politika 
un pārvalde.“

„Vecie, labie laiki“ nāk!
28. bērnu vasaras nometne „Tērvete“

Fotogrāfija no iepriekšējās nometnes, apmeklējot Bendigo 
„Scienceworks“.
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Nacionālā teātra 
izrādes Noķert RABIT 
novērošanas kabīnē vēl 
vienmēr esmu viena. 
Aktiera balss turpina ru-
nāt, bet mana uzmanība 
bija pievērsta apkārtnei 

un šo to no sacītā nefiksēju apziņā – 
laikam esmu nokavējusi instrukcijas 
atvērt žalūzijas. Saprotu, ka kaut kas 
notiek aiz loga un ceļos augšā, grābs-
tos gar loga rāmi, kur sataustu striķi 
un velku... žalūzijas paceļas, bet tikai 
daļēji un slīpi un noturēt, lai tās ne-
kristu atkal atpakaļ, man izdodas tikai 
pēc kāda brītiņa. Ak, neraža! Ja kāds 
mani vēro, tad droši vien gardi smejas. 
Balss turpina: „...man pilnīgi vienal-
ga, uz kurieni es skrienu... es skrienu 
prom no pasaules... es esmu viens ar 
sevi... es atrodu sevi kaut kādā pilsē-
tas nomalē... robežas nav putniem, 
lāčiem...“ Pa logu es redzu otru ielas 
pusi, redzu arī, ka ekrāns rāda otru 
ielas pusi. Kāda sieviete/aktrise stāv 
un nekustīgi skatās uz nama logiem, 
no kuriem arī es, skatītājs, skatos uz 
viņu, kā arī vēroju viņas seju tuvplā-
nā – ekrānā. Pienāk vēl daži aktieri 
un nekustīgi skatās uz augšu. Vai ga-
rāmgājēji pievienosies? – šoreiz ne. Es 
varētu iejusties lomā kā kaimiņiene, 
lūriķe, kas slepus caur logu vēro no-
tikumus, izdarības blakus sētā. Lūriķe 
nezina, ka kaimiņi ir ierīkojuši slepe-
nu kameru, kas vēro arī pašu lūriķi, un 
ķiķinās par tantuka reakcijām.

Pretējās mājas logs ir iegaismots 
un atvērts, un daži, kas atrodas iegais-
motajā telpā, izliecas pa logu un arī 
vēro notikumus uz ielas. Filips parādās 
kā paunu vīrs, bomzis, satinies melnā 
plastikā, apkrāvies ar lieliem, melniem 
plastikas maisiem. Kā melns dervišs 

viņš lēnām virpu-
ļo, streipuļo, ietrie-
cas nožogotajās 
barikādēs, noveļas 
kādā patumšā pre-
tējās mājas stūrī... 
Vai kāds garāmgā-
jējs viņu ievēros? 
Šovakar bomzis 
saņem tikai dažu 
garāmgājēju nevē-
rīgus skatienus.

Balss apklust. 
Sākas mūzika ar 
izteiktu, jautru 
takti un aktieri uz 
trotuāra sāk kus-
tēties ritmā kā nu 
kurš... tagad jau 
dejo, lēkā, sāk kra-
tīties kopā kādi 
pieci aktieri... automašīnas pabrauc 
garām lēnāk... kas var zināt, ko šāda 
kratekļu grupa spēj izdarīt, varbūt sa-
pīpējušies? Monitors rāda, kā šī grupa 
aizvirzās tālumā pa ielu. Aiz loga pa-
ceļas dūmi! Kaut kas deg! Es savā ka-
bīnē jūtos droši, jo arī dūmi ir daļa no 
izrādes. Vai arī citi skatītāji savās kabī-
nēs jūtas droši? Kur dūmi – tur uguns!

Ievēroju, ka pretējās mājas iegais-
motā logā darbojās Filips. No šī loga 
parādās divas sarkanas, blisinošas 
gaismiņas, kas pa gaisu lēnām tuvojas. 
Kabīnē iedegas gaisma. Ekrānā parā-
dās 5 logi ar kabīnēm un skatītājiem. 
Es sveicienā vicinu roku! Redzu sevi, 
vicinot roku ekrānā. Liels dzelzs ods 
ir pietuvojies manam logam! Pieci ak-
tieri otrā ielas pusē nostājās rindā, pa-
klanās un nāk pāri ielai. Ekrānā viņus 
redzu nākam augšā pa trepēm. Atskan 
klauvējiens pie manas kabīnes dur-
vīm. Lūdzu, iekšā! Durvis atveras, un 

tur stāv smaidīgs Filips, arī es smaidu. 
Pārējie aktieri ir atvēruši citu kabīņu 
durvis, un priekštelpā skan jautrība.

Domāju, ka arī citiem skatītājiem 
šī izrāde/Happenings patika. Lielais 
Brālis mūs vēro, mēs vērojam Lielo 
Brāli, kā Lielais Brālis vēro citus, ku-
rus arī mēs varam daļēji vērot ar Lielā 
Brāļa palīdzību. Brīžam varējām iejus-
ties kā virtuālā realitātē vēl tikai trū-
ka tas, ka mūsu kabīnēs būtu iepūsta 
dūmu smaka. Tad varbūt arī kāds cits 
skatītājs steigā mestos ārā no kabīnes.

Otrā diena piezvanīju Filipam, lai 
noskaidrotu kā sauc lielo dzelzs odu – 
lidojošā kamera X-DRONE (paska-
tieties internetā). Filips pavēstīja, ka 
izrādē, kas notika plkst. 17.30, viņu, 
kā paunu veci, esot gribējusi savākt 
policija, līdz pārējie aktieri policiju at-
runājuši.

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Noķert RABIT
Neparasta izrāde Nacionālā teātrī

Noslēgums. Sākums LL334.

Notikumi ekrānā un uz trotuāra.

Grāmatā uzmanība pievērsta tiem 
latviešiem, kas izceļoja no Vācijas 
bēgļu nometnēm uz Austrāliju, ne-
daudz ieskicējot latviešu gaitas arī 
Jaunzēlandē. Tā aptver laika posmu no 
pirmajiem izceļotājiem līdz Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanai, 
tātad, no 1947. līdz 1991. gadam. Tas 
bija laiks, kad Austrālijā, līdz ar dažā-
du tautību jaunatbraucējiem, pamazām 
veidojās multikulturāla sabiedrība.

Autore ieguldījusi lielu darbu pla-
šās avotu studijās. Bez literāriem tek-
stiem, ņemtas vērā dienasgrāmatas un 
vēstules, kā arī dažādi raksti grāmatās 
un periodikā (ne tikai Austrālijas, bet 
arī Lielbritānijas, ASV, Kanādas un 
Vācijas). Skatīti arī materiāli rakstnie-

ku arhīvos. Pētījums apzināti veidots 
kā starpdisciplinārs, jo skatīt literāro 
procesu un literārus tekstus atrauti no 
dzīves un ikdienas ir neiespējami.

Grāmatas sākuma nodaļās aplū-
kota latviešu izceļošana, iezīmējot 
Vācijas nometņu laika izskaņu, tran-
zītnometnes, ceļu uz jauno mītnes 
zemi, pirmos iespaidus un ieceļotāju 
nometnes Austrālijā. Tālāk stāstīts par 
ikdienas darbu un sadzīvi pirmajos 
gados, un par latviešu organizēšanos 
Austrālijas un Jaunzēlandes pilsētās. 
Vēlākās nodaļās raksturoti latvie-
šu preses izdevumi, Latviešu preses 
biedrības Austrālijas kopas darbība, 
literārie sarīkojumi un viesi no citiem 
kontinentiem.

Seko nodaļas par jaunradi: dzeju, 
prozu un drāmu. Kaut literatūrai un 
literātiem pētījumā ir centrāla loma, 

autore nav rakstījusi izsvērtu Austrāli-
jas latviešu trimdas literatūras vēsturi. 
Skatot literāros tekstus, viņa vairāk 
analizējusi to atšķirīgo, ko latviešu 
trimdas literāro darbu kopumā jaun-
pienesa šis eiropietim svešādais kon-
tinents, – plašāk aplūkojot atsvešināto 
Ziemassvētku sajūtu vasaras svelmē 
un Austrālijas ainavas un dabas tēloju-
mus, nemēģinot vērtēt ik dzejas krāju-
mu vai prozas tekstu.

Daudz faktu un datu apkopoti vai-
rākos pielikumos. Vienā no tiem ir 
biogrāfiskas ziņas par rakstniekiem 
un dzejniekiem, citos par Austrālijas 
latviešu grāmatām un par literāriem 
sarīkojumiem dažādās pilsētās.

Lasīju grāmatu ar interesi un pa-
tiku. Tā atsauca atmiņā aizgājušos 

Pasaules tuvinās
Turpinājums no 1. lpp.
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2014. gada febru-
ārī Jūrkalnē reģistrēta 
pirmā ģimene, kas no 
biedrības J3 saņems 
vienreizēju maksājumu 
1000 eiro apmērā, lai at-
balstītu vecākus ar trešā 
bērna nākšanu pasau-
lē. Biedrība J3 dibināta 

2012. gadā, balstoties uz Jūrkalnes 
draugu kopas iniciatīvu. Tā ir privā-
ta iniciatīva un tās mērķis ir atbalstīt 
Ances, Jūrkalnes un Užavas pagastu 
daudzbērnu ģimenes.

Biedrības J3 nosaukuma atšif-
rējums ir: Jūrkalne, 3 bērni ģimenē. 
Biedrības virsuzdevums ir pierādīt, ka 
ar attieksmes maiņu pret kuplajām ģi-
menēm ir iespējams panākt vismaz 2,4 
dzimušus bērnus uz vienu reproduktī-
vā vecumā esošu sievieti. Biedrība ir 
pirmā Latvijā dibinātā organizācija, 
kas apņēmusies finansiāli atbalstīt lie-
lās ģimenes līdz ar jauna bērna nākša-
nu pasaulē, t.i., tādas, kurās ir vismaz 
3 bērni.

Sadarbībā ar Ventspils novada 
pašvaldību ir izstrādāts nolikums, kas 
saistošs Ances, Jūrkalnes un Užavas 
pagastu iedzīvotājiem. Biedrības fi-
nansējums pienākas ģimenei, kas vis-
maz divus gadus ir deklarējusi savu 
dzīvesvietu konkrētajos pagastos, un 
kurai, sākot ar 2012. gada 1. janvāri 
dzimis trešais, ceturtais vai katrs nā-
kamais bērns. Piesakoties biedrības J3 
sniegtajam atbalstam, ģimenei jānorā-
da, kādiem nolūkiem nauda tiks tērēta. 
Tām ģimenēm, kas dzīvo privātmājā 
un kam nav ūdensvada, ņemot vērā 
Ventspils mācītāja Valtera Ozoliņa 
ierosinājumu, tiek ieteikts saņemto at-
balstu izlietot ūdensvada ierīkošanai.

Šobrīd biedrībai ir izdevies pie-
saistīt tik daudz finansiālo līdzekļu 
(kurus pamatā ziedojuši biedrības 
aktīvisti), lai atbalstītu vismaz 10 ģi-
menes. Tātad, šobrīd maksājums var 
tikt piešķirts pirmajām desmit Ances, 
Jūrkalnes un Užavas ģimenēm, kas 
pasaulē laiž trešo vai nākamo bērniņu.

Jūrkalnē šobrīd deklarētas 6 dau-
dzbērnu ģimenes. Pirmā biedrības 
maksājuma saņēmēja, ģimene no Jūr-
kalnes, kurā dzimis trešais bērns, at-
klāj, ka ģimenē piedzimis dēls, kurš 

jūtas labi. Laimīgais tētis un mamma 
atklāj, ka biedrības maksājums tiks iz-
mantots dzīves vietas labiekārtošanā.

Kā stāsta Aigars Ālītis, biedrības 
J3 pārstāvis: „Ja pēc pieciem gadiem 
varēsim secināt, ka dažādām aktivi-
tātēm, kas atbalsta kuplās ģimenes, ir 
rezultāts, un Ancē, Jūrkalnē un Užavā 
būs piedzimuši vairāk bērnu nekā citos 
pagastos, tad tas būs labs arguments 
ne tikai pašvaldībai, bet arī valdībai 
domāt par reāliem darbiem kuplāku 
ģimeņu atbalstam.“ Biedrības J3 pār-
stāvis uzteic Ventspils novada domi 
par līdzšinējo sadarbību, atbalstu un 
ieinteresētību dzimstības veicināšanā. 
Jāatzīmē, ka šogad novada dome ir 
palielinājusi vienreizējo bērna dzim-
šanas pabalstu līdz 213 eiro, kā arī 
daudzbērnu ģimeņu bērniem skolās un 
bērnudārzos piešķīrusi brīvpusdienas. 
Arī valsts vadītāji pieņēmuši likumu, 
kas var palīdzēt pirmā mājokļa iegādi 
jaunajām ģimenēm. Sperti pirmie soļi 
goda ģimenes apliecības (3+ ģimenes 
kartes) programmas ieviešanā. Skaidri 
redzams, ka valsts un pašvaldību po-
zitīvā attieksme pret ģimenēm sāk dot 
rezultātus. Kopumā šogad Latvijā līdz 
septembrim ir dzimuši 14 369 mazuļi, 
kas ir par 576 vairāk nekā pērn gada 
pirmajos astoņos mēnešos.

Biedrības J3 pārstāvis Dr. Rauls 
Vēliņš uzskata, ka pabalsti un citi fi-
nansiāli stimuli nebūs izšķirošais, lai 
panāktu būtisku dzimstības palielinā-
jumu Latvijā. Vienreizējs maksājums 
ir tikai simbolisks un cieņu aplieci-
nošs žests. Galveno lomu redzam sa-
biedrības attieksmes maiņā attiecībā 
uz vairākbērnu ģimenēm. Uzskatam, 
ka Latvijas Pašvaldību savienībā jā-
izveido vienota 
brīvo dzīves vietu 
un darba vakanču 
datu bāze, kas pa-
redzētas jaunajām 
ģimenēm.

Biedrība J3 ai-
cina arī citas Lat-
vijas pašvaldības 
un turīgos uzņē-
mējus pievienoties 
daudzbērnu ģime-
ņu atbalstīšanā. Tā 
kā biedrība reģis-

trēta kā sabiedriskā labuma guvēja, tad 
visa saziedotā nauda nokļūst pie dau-
dzbērnu ģimenēm bez nodokļu sloga. 
Tā kā Latvijā nav svarīgāka jautājuma 
par dzimstības veicināšanu, tad uzska-
tām, ka tautas izdzīvošana ir atkarīga 
no ikviena Latvijas iedzīvotāja aktīvas 
līdzdalības. Tāpat biedrība aicina sa-
zināties, izmantojot alitis@inbox.lv, ja 
vēlaties pievienot Jūsu dzimto novadu 
daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanā.

Dr. Rauls Vēliņš

Ziedojumus var iemaksāt Biedrības 
bankas kontā:

Biedrība „J3“
Reģ.Nr.: 40008197872
Banka: AS SWEDBANK
Konta numurs:

LV12HABA0551034451679
Maksājuma mērķis:

Ziedojums jaundzimušo atbalstam
Vairāk informācijas:
Biedrības „J3“ vārdā Aigars Ālītis, 
tālrunis: 26398240
Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Guntars Reķis tālrunis: 26384455

Daudzbērnu ģimene Jūrkalnē
No privāta fonda saņems atbalstu 1000 eiro vērtībā

Atbalsta saņēmēji Jūrkalnes Priedoli-
ņu ģimene: no kreisās Alise, Reinis ar 
Pēteri, Egita un Pauls.
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ATBALSTIET LAIKRAKSTA DARBU,
lai varam turpināt regulāri jūs
informēt, izklaidēt un izglītot!

Izmantojiet tīmekļa vietni: http://laikraksts.com/Atbalstit.php
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Miķeļa Nila Svilana piemiņas stipendija
Novēlēta jauniešiem no Varakļānu novada

„Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir – zināt, domāt, sapņot.“ (Viktors Igo)

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais tēvs

ROBERTS JAUDZEMS
Dzimis 6.11.1924.g. Līvānu pagastā, „Avotiņos”, Latvijā.
Miris 2.12.2014.g. Latviešu ciemā, Melburnā, Austrālijā.

Izvadīts 12.12.2014.g. Adelaidē, Austrālijā.✝
Dziļi sirdīs ieslēgtu, mīlestībā Robertu 

piemin viņa bērni ar ģimenēm, radi un draugi 
Austrālijā, Latvijā un citviet pasaulē.

Stāv ozols lauka malā, 
spēkā neizsmeļamā,
tur, mana tēva novadā.

Zināt, domāt, sapņot – to allaž prata 
Miķelis Svilans, zinātnieks, profesors, 
pārliecināts latvietis, kurš mūža nogalē 
īstenoja sapni dzīvot un strādāt Latvijā, 
savu vecāku dzimtajā zemē. Oktobrī 
viņš devās Aizsaules ceļos, bet nepiepil-
dītos sapņus turpmāk īstenot būs lemts 
tiem jauniešiem, kuri studēs, pateicoties 
Miķeļa Svilana piemiņas stipendijai.

Miķelis Svilans piedzima 1949. gada 
1. februārī Itzehoe, Vācijā. Viņš bija 
trešais bērns Henrika un Helēnas 
(dzim. Vovers) Svilanu ģimenē. Vecāki 
bija no Latgales – Henriks dzimis un 
uzaudzis Dekšāru pagastā, skolojies Va-
rakļānos, bet Helēna bija no Stirnienes. 
Henrika studijas Rīgā pārtrauca karš, 
bet Helēna beidza Rēzeknes Skolotāju 
institūtu un strādāja par mūzikas skolo-
tāju Stirnienē, vadot arī vietējo kori.

1950. gadā Svilanu ģimene mēro-
ja ceļu uz tālo Austrāliju un apmetās 
uz dzīvi Adelaidē, Dienvidaustrālijā. 
Pasaulē nāca vēl pieci bērni. Ģimene 

nebija turīga, tomēr visi bērni tika iz-
glītoti gan mūzikā, gan savā izvēlētajā 
profesijā. Starp viņiem ir skolotājas, 
zobārste, ārsts, inženieri, advokāts, 
profesionāla tulkotāja.

Miķelis Svilans uzauga un izskolo-
jās Adelaidē, iegūstot bakalaura grādus 
elektroinženierzinātnēs un datorzinī-
bās, kā arī maģistra grādu elektroinže-
nierzinātnēs. Doktora grādu pusvadītāju 
(angl.: semiconductor) elektroinženier-
zinātnēs viņš ieguva Āhenē, Vācijā. 
Mūzika tomēr arī bija ļoti tuva Miķeļa 
sirdij, un studiju gados Adelaidē viņš 
nodibināja un vadīja jauniešu koklētāju 
un dziedātāju ansambli, kā arī spēlēja 
vijoli stīgu ansamblī Sidraba stīga.

1980. gadā Miķelis pieņēma darbu 
lielajā telekomunikāciju uzņēmumā 
Bell Northern Research (vēlāk Nor-
tel Networks) Otavā, Kanādā. Pēc 19 
gadiem viņš pārgāja strādāt JDS Uni-
phase uzņēmumā, kur turpināja iesāk-
to darbu kā pētnieks telekomunikāciju 
inovāciju laukā. Miķelis Svilans strā-
dāja arī par asociēto profesoru Lavalas 
universitātē Kvebekas pilsētā, un pie 
viņa laboratorijā regulāri mācījās dok-
toranti no šīs universitātes. 

1981. gadā Kanādā Miķelis nodibi-
nāja ģimeni, kurā uzauga pieci bērni, 
kas arī ir izglītoti mūzikā un absolvē-
juši vai vēl mācās augstskolās. Līdzte-
kus darbam viņš bija ļoti aktīvs vietējā 
latviešu sabiedrībā – dziedāja koros, 
mācīja koklēšanu bērniem un jaunie-
šiem, vadīja Otavas Latviešu biedrību, 
piedalījās Latviešu Nacionālās Apvie-
nības Kanādā darbā. Vairākus gadus 

visa ģimene piedalījās 3x3 nometnēs 
Katskilos, ASV. 2007. gadā viņš bija 
viens no mūzikas grupas Tērvetes tru-
badūri dibinātājiem. Miķelim bija ļoti 
svarīga latviešu valodas un kultūras 
uzturēšana, un pie tā viņš strādāja ar 
visu sirdi un dvēseli.

2010. gadā Miķelim piedāvāja ie-
spēju strādāt Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē, ko viņš labprāt pieņēma. 
Šis bija pirmais solis, lai pārceltos uz 
dzīvi Latvijā, bet veselības problēmas 
lika šo lēmumu vairākkārt pārdomāt. 
Tomēr viņš strādāja kā vadošais pēt-
nieks LU Cietvielu fizikas institūtā, 
Rīgā. Diemžēl veselība strauji paslik-
tinājās, un Miķelis aizgāja Dieva mie-
rā 2014. gada 22. oktobrī Rīgā.

Viņa dzīvesbiedre Sarma vēlē-
jās saglabāt Miķeļa Svilana piemiņu, 
tāpēc ģimenes draugi ieteica dibināt 
stipendiju mazturīgu, bet centīgu un 
talantīgu jauniešu atbalstam. Šī stipen-
dija novēlēta jauniešiem no Varakļānu 
novada, jo savulaik tieši tur aizsākās 
Miķeļa tēva ceļš uz izglītību. Sarmas 
Svilanes uzticēšanās Vītolu fondam ne 
tikai ļaus Latvijai kļūt par kādu jaunu, 
izglītotu speciālistu bagātākai, bet arī 
apliecinās senzināmo patiesību, ka 
visskaistākais piemineklis ir tas, ko 
cēlusi mīlestība un pateicība.

Vita Diķe
www.vitolufonds.lv

Laikrakstam „Latvietis“

Miķelis Svilans.

Otrs rakstisks apsveikums bija no 
bijušā biedrības priekšnieka Alek-
sandra Zagorska (1953-1954 un 
1973-1977), kas patlaban dzīvo Darvi-
nā. Viņš pieminēja Kanberas latviešu 

saimes lielo aktivitāti kā kulturālā, tā 
arī politiskā laukā. Viņa sveicienam 
pievienojās viņa dēls Leons, kas iztei-
ca pateicību Kanberas latviešu saimei, 
it sevišķi sprigulīšu saimei, par atbal-
stu viņam saprast un ieaugt latvietībā.

Sekoja Latvijas Zinātņu Akadēmi-
jas viceprezidenta Dr. Tālava Jundža 

runa par tēmu Latvijas drošība un aiz-
sardzība pēc Krievijas agresijas Uk-
rainā.

Noslēgumā bagātīgs mielasts un 
jubilejas torte (cepēja Lita Ātrena) ar 
šampanieti.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

KLB 65 gadu atcere
Turpinājums no 3. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 20. dec., plkst. 16.00 Vana-
džu Ziemassvētku eglīte DV namā. 
Dalīsimies kopīgās svētku dziesmās 
un klausīsimies vanadžu ansambli un 
citus priekšnesumus. Jūsu līdzpaņem-
tais groziņš kuplinās kopīgo mielasta 
galdu un būs par svētību vanadžu ka-
sei. Visi laipni aicināti!

Piektdien, 2 . – 17. janv., Annas Zie-
dares Vasaras vidusskola Dzintaros.
Svētdien, 4 . janv., AZVV viesu diena 
Dzintaros.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.00 Zie-
massvētku svētvakara dievkalpojums 
ar dievgaldu.
Ceturtdien, 25. dec., plkst. 11.00 

Kristus piedzimšanas svētku dievkal-
pojums ar dievgaldu.
Trešdien, 31. dec., plkst. 18.00 Vec-
gada vakara dievkalpojums ar diev-
galdu.

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. decembris
Klinta, Kristaps, Kristofers, Kristers, 
Krists
1907. skolotājs, literāts Teodors Gra-
sis.
1950. grafiķis Gunārs Lūsis.

19. decembris
Lelde, Sarmis
1975. Jaunā Austrālijas valdība atceļ 
Gofa Vitlama valdības lēmumu atzīt 
de jure Latvijas inkorporāciju PSRS.

20. decembris
Arta, Minjona

1929. Latviešu pasaku tipa rādītājs 
līdz autors Kārlis Arājs.
1936. sabiedrisks darbinieks ASV Ints 
Dzelzgalvis.
1955. diriģente Vizma Maksiņa.

21. decembris
Saulcerīte, Tomass, Toms
1899. grafiķis, kokgriezējs Aleksandrs 
Junkers.
1969. Latvijas futbolists, treneris, poli-
tiķis Mihails Zemļinskis.

22. decembris
Saulvedis

1869. rakstnieks, pedagogs Augusts 
Saulietis (Plikauss).
1939. somi sāk pretuzbrukumu krieviem.

23. decembris
Viktorija, Balva
1938. dibināta Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte.
1950. mūziķis Raimonds Melderis.

24. decembris
Ādams, Ieva
Ziemassvētku vakars
1584. Rīgā sākas nemieri, kas ilgst līdz 
1589. gadam.  ■

gadus un notikumus, senus draugus 
un paziņas. Autore ir veiksmīgi ļāvu-
si liecības par pagātni sniegt nevien 
rakstiem avīzēs, vēstulēm un dienas-
grāmatām, bet arī izvilkumiem no 
romāniem, stāstiem, reizēm arī dzejo-
ļiem. Kaut daļēji atkārtojoties, tie visi 
kopā veido raibu, krāsainu mozaīku.

Citu valodu īpašvārdu, ieskaitot 
vietvārdu rakstība latviski ir saistīta ar 
grūtībām un nereti ar domstarpībām. 
Man šķiet simpātiska un pareiza auto-
res pieeja, respektējot pašu Austrālijas 
latviešu vietvārdu lietojumu; kaut ne 
vienmēr konsekventi, vietvārdi atvei-
doti tuvu oriģinālam. Tā vismaz izvai-
rāmies no tādām dīvainībām mūsdienu 
transkripcijā Latvijā kā Adelaida Ade-
laides un Betersta Bathurstas vietā.

Nepārsteidz, ka tik biezā grāmatā 
atrodamas arī kļūdas un nepilnības.
Seko labojumi, papildinājumi 
un piezīmes
• Angliski ir affidavit, ne affidevit 

(28). Nav skaidrs no kā četras jūdzes 
tālāk atrodas Alburija (125). Te jā-
piezīmē, ka Austrālijā jau labu laiku 

jūdzes ir nomainījuši kilometri.
• Kā jau minēts zemteksta piezīmē, 

Indriķis Šterns vadīja izglītības kur-
sus Sidnejā, nevis Melburnā (134).

• Jaunais rakstnieks un zinātnieks 
Kārlis Ābele (139) ir īstenībā vecais 
Ābele; ir jau negals ar tiem (sen.) un 
(jun.)!

• Nav pateikts, ko stāstīja Zigurds 
Bārda (240).

• Nodaļā par viesošanos Austrālijā 
(281) daudz rakstīts par M. Zīvertu, 
V. Kārkliņu (neieradās), I. Gubiņu, 
J. Klīdzēju un Dz. Zeberiņu, krietni 
mazāk par Andreju Eglīti, kaut viņš 
bija pirmais viesis un atceļoja vēl 
otrreiz. Nav minēti ciemiņi no Lat-
vijas 1989. un 1990. gadā – Zigmun-
ds Skujiņš, Gundega Repše, Māra 
Zālīte un Imants Ziedonis (tie gan 
pieminēti pielikumā par literāriem 
sarīkojumiem).

• 22. zemteksta piezīmes citātā (333) 
pēdējām pāris rindām jābūt: „kuŗu 
izteikšanai vārdi nav īsti piemēroti. 
Ir jau taisnība, ka katra dzeja ir vai-
rāk vai mazāk sekmīgs mēģinājums 
izteikt neizsakāmo.“

• Ja minēts, ka Kārlis Ābele (jun.) 
devies bēgļu gaitās uz Vāciju (445) 
kopā ar vecākiem un māsu Zaigu, 

būtu jāmin arī māsa Maija. Tās li-
teratūras lekcijas, ko viņš lasījis 
Melburnas Universitātē bija daļa no 
Trevora Fennela Flindersa Universi-
tātes latviešu valodas kursa.

• Andreja Iksena ar pseidonīmu An-
džs Augšupēdis publicētā poēma ir 
Kramu (ne Krāmu) cilts.

• Ella Kreišmane mirusi 2012., ne 
2002. gadā (469).

• Trūkst jebkādu ziņu par Ivaru Lin-
dbergu (481).

• Nav pieminēta Arnolda Šmita ilg-
gadīgā darbība Austrālijas Latvietī 
(499).

• Dzejas kopkrājumam Kvintets nav 
nekāda sakara ar Karmenu Kurzem-
nieci (512).

• AL 26. RD 1986. gadā notika Sidne-
jā, ne Melburnā (599).

• 40. attēlā 1. rindā sēž Laima (ne Lū-
cija) Kalniņa. 42. attēlā nezināmais 
ir Aleksandrs Gārša (jun.).

• Kopsavilkumā angliski (Summary) 
valoda ir vietām neveikla.

• Šī ir vērtīga grāmata. Es ceru, ka tai 
būs daudz lasītāju, it sevišķi Latvijā.

Kārlis Ābele
Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums portālā 

„Latviansonline“.

Pasaules tuvinās
Turpinājums no 12. lpp.

Ja vēlies noslēgt Kultūras dienas ar elegantu, muzikālu, latvisku un priekpilnu vakaru  – 
noslēguma balli „Mirdzošs Vakars“ nevar palaist garām! Biļetes jāiegādājas līdz 22. decembrim.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 18. decembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. decembrī.
€1 = 1,52060 AUD
€1 = 0,79650 GBP

€1 = 1,60500 NZD
€1 = 1,25370 USD

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 21. dec., plkst. 18.30 
Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
svecīšu gaismā Nācaretes baznīcā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Otrdien, 23. dec., plkst. 19.00 Zie-
massvētku dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons.

Melburnā
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 21. dec., plkst. 10.00 4. 
Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 21. dec., plkst. 14.00 4. 
Adventa svētdienas dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Trešdien, 24. dec., plkst. 14.00 Kris-
tus dzimšanas svētku dievkalpojums 
Sv.  Mateja baznīcā Futskrejā.
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.00 Kris-
tus dzimšanas svētku dievkalpojums.
Ceturtdien, 25. dec., plkst. 10.00 1. 
Ziemassvētku dievkalpojums angļu 
valodā.
Ceturtdien, 25. dec., plkst. 14.00 1. 
Ziemassvētku dievkalpojums Latviešu 
ciemā.
Svētdien, 28. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Trešdien, 31. dec., plkst. 17.00 Vecga-
da vakara dievkalpojums.
Svētdien, 4. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien, 4. janv., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā draudzes 
vecāko vadībā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 21. dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā.
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Svētdien, 21. dec., plkst. 14.00 Teātris 
Burvis no Oza zemes Latviešu namā.
Piektdien, 26. dec., plkst. 9.30 
AL55KD – Ģimenes diena Sv. Jāņa 
baznīcā.
Piektdien, 26. dec., plkst. 14.00 
AL55KD – Dievkalpojums Vienības 
baznīcā.
Piektdien, 26. dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Atklāšanas koncerts Lat-
viešu namā.
Piektdien, 26. dec., plkst. 18.00 
AL55KD – Izstāžu atklāšana un iepa-
zīšanās Latviešu namā.
Piektdien, 26. dec., plkst. 19.30 
AL55KD  – Danču vakars Zaļumballe 

Latviešu namā.
Sestdien, 27. dec., plkst. 13.30 
AL55KD – Garīgās mūzikas koncerts 
Sv. Jāņa baznīcā.
Sestdien, 27. dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Laimas Muzykantu kon-
certs Latviešu namā.
Sestdien, 27. dec., plkst. 19.45 
AL55KD – Izbraukums Kuģītis Smu-
ģītis King Street Wharf 9, Darling 
Harbour (pie Cargo Bar).
Svētdien, 28. dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Teātris Burvis no Oza ze-
mes Latviešu namā.
Svētdien, 28. dec., plkst. 19.30 
AL55KD – Īsfilmu konkurss Pīrāgs.
Pirmdien, 29. dec., plkst. 10.00 
AL55KD – Referāt rīts Latviešu namā.
Pirmdien, 29. dec., plkst. 17.00 
AL55KD – Tautas deju uzvedums – 
Mēs puisēni jaun’ būdami Paramatta 
Riverside Theatre.
Pirmdien, 29. dec., plkst. 20.30 
AL55KD – Tautas deju apkūlības Lat-
viešu namā.
Otrdien, 30. dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Kopkoru koncerts Latvie-
šu namā.
Otrdien, 30. dec., plkst. 20.00 
AL55KD – Sadziedāšanās Latviešu 
namā.
Trešdien, 31. dec., plkst. 9.00 
AL55KD – LAAJ kopsanāksme Lat-
viešu namā.
Trešdien, 31. dec., plkst. 13.00 
AL55KD – Raibais sarīkojums – Uz 
priekšu, uz pagātni! Latviešu namā.
Trešdien, 31. dec., plkst. 19.00 
AL55KD – Kultūras dienu Balle Mir-
dzošs vakars WatervieW Bicentennial 
parkā
Ceturtdien, 1. janv., plkst. 16.00 Lie-
pupes kora Pernigele koncerts Latvie-
šu namā ar sekojošu Saviesīgu atvadu 
vakaru.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. dec., plkst. 10.00 
4. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.30 Kris-
tus dzimšanas svētkvakara korāļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu va-
lodās).
Ceturtdien, 25. dec., plkst. 10.00 
Kristus dzimšanas svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 21. dec., plkst. 9.30 Adven-
tes dievkalpojums.
Piektdien, 26. dec., plkst. 14.00 Kul-
tūras Dienu dievkalpojums. Piedalī-
sies koris Pernigele no Liepupes, diri-
ģente Arta Zunde.

Zelta piekrastē

Vācijā
Svētdien, 21. dec., plkst. 14.00 Berlī-

nes Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer 
Straße 7, 10439 Berlin) Adventa – 
Kristus Piedzimšanas svētku diev-
kalpojums ar jaunu draudzes locekļu 
iesvēti. Kalpos mācītājs Tālis Rēdma-
nis; dievkalpojuma muzikālo ietērpu 
veidos Monta Wermann (vijole), Dr. 
Rudīte Līvmane-Lindenbeck (ērģeles) 
un Berlīnes latviešu kora dziedātā-
ji. Pēc dievkalpojuma sadraudzības 
brīdis svētku noskaņā baznīcas sānu 
jomā.

Zviedrijā
Sestdien, 20. dec., plkst. 12.30 - 16.00 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ ar 
svaigi vestiem labumiem no Latvijas. 
Zviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) 
telpās Stokholmā, Wallingatan 34, 5. 
stāvā (durvju kods 8591).
Trešdien, 24. dec., plkst. 14.00 Kris-
tus piedzimšanas svētku dievkalpo-
jums Somu baznīcā, (Finnska kyrkan), 
Slottsbacken 2C, Stokholmā. Diev-
kalpojumā muzicē vokālais ansamblis 
Christer Wikmark vadībā.

Latvijā
Sestdien, 20. dec., plkst. 18.00 Jaun-
jelgavas novada kultūras namā Iļģi 
koncerts, noslēgumā ar dančiem, ro-
taļām.
Sestdien, 20. dec., plkst. 18.00 sa-
gaidot gada gaišākos svētkus, Rīgas 
Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā uz 
koncertu ZieMASKAsvētki aicina jau-
niešu koris Maska un diriģents Jānis 
Ozols. Aizvien jauni instrumentālās 
un balsu saspēles meklējumi atklās 
vēl nedzirdētas muzikālās nianses, 
uzburot pavisam īpašu un siltu svētku 
noskaņu.
Svētdien, 21. dec., plkst. 23.55 (ieeja 
no plkst. 23.00) Iļģi koncerts koncert-
zāle RĪGA. Koncerta laiks nav izvē-
lēts nejauši – tas sakrīt ar astronomis-
ko ziemas saulgriežu iestāšanos plkst. 
01.03.
Pirmdien, 29. dec., kultūras pilī Zie-
meļblāzma (Ziemeļblāzmas ielā 36, 
Rīgā) norisināsies otrais Operetes 
Jaungada koncerts, kurā skatītājus 
priecēs populārie Latvijas trīs tenori, 
Marlēna Keine,  smalkais improvizā-
cijas meistars saksofonists Artis Gāga, 
dejotāji, Operetes orķestris diriģenta 
Guntara Bernāta vadībā 
Otrdien, 30. dec., kultūras pilī Zie-
meļblāzma (Ziemeļblāzmas ielā 36, 
Rīgā) norisināsies trešais Operetes 
Jaungada koncerts, kurā skatītājus 
priecēs populārie Latvijas trīs tenori, 
Marlēna Keine,  smalkais improvizā-
cijas meistars saksofonists Artis Gāga, 
dejotāji, Operetes orķestris diriģenta 
Guntara Bernāta vadībā  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


