
Sveiciens Valsts svētkos
Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē

Godātie tautieši!
Latvijas svētku 

priekšvakarā mēs sapo-
šam mājas svētku noska-
ņās, un ģimenes pulcē-
jam svētku svinēšanai. 
Šogad to darām ar rūpju 

pārņemtu sirdi. Svētku sajūtu un sirds 
pacilātību aizēno Krievijas brutālais 
iebrukums un kara nežēlība, kas posta 
Ukrainu – valsti, kuras tauta nostāju-

sies uz Eiropas demokrātisko vērtību 
ceļa.

Vēsturiskie salīdzinājumi daž-
kārt mēdz būt maldinoši, bet šodien 
no tiem ir grūti izvairīties, jo pasaule 
atkal saskaras ar agresīvām impēriska 
totalitārisma ambīcijām.

Pirms 83 gadiem Latvija tika ie-
rauta kara krustugunīs, laupot tai Rie-
tumu civilizācijā balstīto valstiskumu, 
paverdzinot tautu un apspiežot ticību 
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Valsts prezidents Egils Levits
Apsveikums valsts svētkos tautiešiem visā pasaulē

Sveicināti Latvijas 
valsts svētkos visā pa-
saulē!

Šogad jau 104. reizi 
svinam 18. novembri – 
Latvijas valsts dibināšanas 
dienu. Tie ir mūsu valstis-

kuma, brīvības un demokrātijas svētki.
Šis datums vedina domāt par Lat-

viju vairāk un dziļāk. Mēs izjūtam 
piederību Latvijai, izjūtam atbildību 
par savu valsti. Tā mums ir dārga un 
vienīgā. Mēs esam gatavi to aizstāvēt.

Mīļie tautieši!
Latvija kļūst latviskāka. Saeimas 

lēmums par pāreju uz mācībām vienīgi 
latviešu valodā – mūsu valsts valodā – 
dziļi atbalsosies nākotnē. Tā ir ļoti bū-
tiska reforma. Latvija kļūst latviskāka, 
un Latvijas sabiedrība kļūs saliedētāka.

Šajās dienās sagaidām jaunu valdī-
bu. Tai ir jābūt reformu valdībai. Mūsu 

tautsaimniecībai jāattīstās straujāk, 
mūsu tautas labklājībai jāaug ātrāk.

Tādēļ sadarbībai ar diasporu jākļūst 
vēl ciešākai un intensīvākai. Latvijai akūti 
ir vajadzīgi gudri cilvēki ar rietumniecis-
ku domāšanu. Latvijas izrāviens izglītībā, 
ekonomikā un citās jomās nevar notikt 
bez jūsu iesaistīšanās pārmaiņu procesos.

Es aicinu apvienot spēkus Latvijas re-
formēšanai – tikai kopīgs darbs un nesav-
tīgi pūliņi Latvijai ļaus pastāvēt kā attīstī-
tai, latviskai un modernai Eiropas valstij.

Dārgie tautieši!
Šeit, man aiz muguras, jūs redzat 

Paula Kalniņa un Jāzepa Rancāna por-
tretus. Tie nesen papildināja Latvijas 
Valsts prezidentu portretu galeriju. Viņi 
trimdā uzņēmās pildīt Latvijas Valsts 
prezidenta pienākumus okupācijas laikā. 
Valsts prezidenta institūcijas simtgadē 
augstu novērtējam viņu darbu un ticību 
Latvijas atdzimšanai.

Liels pal-
dies visiem 
valstiskā dar-
ba turpinā-
tājiem ārpus 
Latvijas!

D ā r g i e 
draugi!

Nākamajā vasarā mūs kopā pulcēs 
Dziesmu svētki – skaistie, latviskie 
svētki, kam svinēsim 150. gadadienu. 
Tie vieno paaudzes, tie vieno latviešus 
gan Latvijā, gan visā pasaulē.

Dziesmu svētki izteic mūsu nācijas 
esību un mīlestību uz Latviju. Būsim 
tajos kopā, lai kur mēs katrs atrastos!

Vēlēsim Latvijai saules mūžu!
Apsveicu visus latviešus un visus 

Latvijas pilsoņus mūsu valsts prokla-
mēšanas svētkos!

Valsts prezidents Egils Levits
2022. gada novembrī

taisnīgumam. Latvijai toreiz diemžēl 
bija maz sabiedroto.
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Kāpēc šodien esam 
tieši šeit, pie Brīvības 
pieminekļa? Tāpēc, ka 
šajā vietā visvairāk, 
viskoncentrētāk ir pār-
stāvēts tas, kas mēs 

esam. Leonīds Breikšs tā atklāšanai 
1935. gadā īpaši sarakstīja Brīvības 
pieminekļa balādi. Tajā ir vārdi:

Tēlu pulks te runā ...
Zvaigznes mīlēt māca,
Dievu lūgt un cerēt,
Zemi art un apkopt
Un kad brīdis nāk, –  iet ar sķēpu 

rokā:
Tautai laimi derēt. 
Akmeņi te runā
... varoņstāstu stāsta
Stāsta, ka reiz krita,
Stāsta, ka reiz cieta,
Stāsta, ka reiz uzvarēja!1
Brīvības piemineklis ir stāsts, 

vēstījums par mums, uzvarētājiem – 
latviešu tautu, kas esam nodibinājuši 
un izcīnījuši savu valsti. Sava valsts 
ir milzu sasniegums, uzvara jebku-
ras tautas vēsturē, kurai tas izdodas. 
Mums, katram latvietim tā ir. Mēs reiz 
izrāvāmies no vēstures anonimitātes, 
no citu tautu ilgstošas uzmācības, pak-
ļautības, apspiestības.

Tā bija neiespējamā misija. Iepre-
tim citiem pretendentiem – vāciešiem, 
bermontiešiem, komunistiem – uz 
varu Latvijā Neatkarības karā mūsu 
izredzes bija niecīgas. Bija brīdis, kad 
mūsu valdība, var sacīt, bija izspiesta 
no Latvijas sauszemes jūrā, Liepājā uz 
kuģa. Un tomēr notika neticamais – 
mēs uzvarējām!

Mēs esam nodibinājuši, izcīnīju-
ši, un nu jau arī atguvuši savu valsti. 
Savu valsti! Atpakaļ būrī, verdzībā, 
okupācijā – nekad vairs!

Tie, kuri nostalģiski ilgojas pēc 
PSRS, lai atbild – kurā padomijā viņi 
vēlas atgriezties: pilsoņu kara 20ga-
dos, represiju 30gados, kara un pēcka-
ra bada un trūkuma 40gados, Aukstā 
kara 50gados, atomkara draudu 60ga-
dos, stagnācijā 70gados, tukšo plauktu 
80 gados? Pie visa tā lai nepiemirst 
bailes no režīma, stučīšanu, dzelzs aiz-
karu.

Būtu labi, ja par to visu varētu ru-
nāt tikai kā par vēsturi. Diemžēl tas 
nav iespējams.

Kamēr līdzās ir ļaunumu iemieso-
jošā Krievija, kamēr pasaulē ir tādi to 
atbalstoši diktatoriski režīmi kā Zie-
meļkoreja un Irāna, mēs nevaram at-
slābt. Mums jābūt modriem garīgi par 

savām vērtībām un militāri 
par savu teritoriju.

Krievijas impēriskajā 
ļaunumā nekas nav mai-
nījies – tas tikai ir tapis 
intensīvāks, brutālāks un 
baisāks.

3. aprīlī, kad visa pasau-
le kļuva par liecinieci krie-
vu okupantu zvērīgajām 
civilistu slepkavībām Uk-
rainas pilsētā Bučā, Krem-
ļa oficiozs RIA  Novosti 
publicēja programatisku 
krievu politologa Timo-
feja Sergejceva (Тимофей 
Сергецев) klaji fašistis-
ku rakstu: „Ko  Krievijai 
vajadzētu  darīt  ar  Ukrai-
nu?“2 Tas iezīmē Ukrai-
nas valsts un sabiedrības 
iznīcināšanu, tās nacionā-
lās identitātes un kultūras 
izskaušanu, etnisko tīrīša-
nu, to pilnībā aizstājot ar 
Kremļa „krievu  pasaules“ 
vērtībām. Aizliedzams ir 
pat Ukrainas valsts nosau-
kums, jo „teritorijas,  kas 
atbrīvotas  no  nacistiem, 
vairs nevar  tikt  sauktas kā 
iepriekš.“ Jālikvidē ukrai-
ņu elite un jāveic ukraiņu 
nācijas „deukrainizācija“, 
iznīcinot visu, kas padara 
ukraiņus par ukraiņiem. 
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Sargāt brīvību
Māc. emer. Dr. Guntis Kalme pie Brīvības pieminekļa
Moto: Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku 2 Tim 4, 17

Tiek deklarēts: „Rietumi  ir Ukrainas 
nacisma avots.“ Tas ir klaji krimināls 
teksts, jo aicina uz masu represijām 
okupētajās teritorijās.

Taču par šo karu runā arī citādi 
domājošie krievi. Vēl viens piemērs – 
krievu miljonārs, baņķieris Oļegs 
Tiņkovs (Олег  Тиньков): Par karu 
ir  atbildīgs  Putins,  bet  Putinu  ievē-
lēja iedzīvotāji. Vai tauta ir vainīga? 
Nu, protams, ka jā, jo mūsos visos ir 
bijis  un  joprojām  ir  kaut  kas  no  im-
pēriskuma un fašisma.3 Visa Krievija 
ir  svaidīta  ar mēsliem,  viņš  [Putins] 
mūs  visus  iesvaidījis. Mēs  visi  esam 
vainīgi.4

Tiņkovam ir taisnība – visa KF 
vēsture tā vai citādi vienmēr ir bijusi 
agresiju, pakļaušanu, kolonizāciju, 
genocīdu vēsture. Tā arī ir t.s. krie-
vu  pasaule, ar kuru Putins gribēja 
aplaimot Eiropu. Zināms, ka viņa 
nodoms pēc Ukrainas un Moldovas 
pakļaušanas, bija iekarot Gruziju un 
Kazahstanu vai Baltijas valstis. Tad 
Poliju.

Šodienas Krievijas karš nav pret 
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Pasaules 
Brīvo latvie-
šu apvienības 
(PBLA) balva 
2022. gadā 
p i e š ķ i r t a 

Latvijas Valsts preziden-
tei (1999 – 2007) Vairai 
Vīķei-Freibergai un viņas 
dzīvesbiedram Imantam 
Freibergam par ilggadēju 
ieguldījumu nacionālpo-
litiskajā un sabiedriskajā 
darbā trimdā un Latvijā, 
stiprinot valsts neatkarību 
un drošību, veicinot Latvi-
jas atpazīstamību pasaulē 
un akadēmiskajā vidē.

Vaira Vīķe dzimusi 
1937. g. 1. decembrī Rīgā. 
Padomju karaspēkam oku-
pējot Latviju, viņas ģime-
ne devās trimdā 1945. g. 
1. janvārī, un kā bēgļi no-
nāca Vācijā. Skolas gaitas 
prezidente uzsāka latviešu 
bēgļu nometnēs Herenvī-
kā un Lībekā, vēlāk franču 
pārvaldītajā Marokā.

1954. gadā ģimene iz-
ceļoja uz Toronto, Kanādā, 
kur V. Vīķe-Freiberga ie-
stājās Toronto Universitātē, 
iegūstot B.A. (1958.g.) un 
M.A. (1960.g.) grādu psi-
holoģijā. Vēlāk Makgila 
(McGill) Universitātē Montreālā, viņa 
ieguva doktora (Ph.D.) grādu eksperi-
mentālajā psiholoģijā.

No 1965. līdz 1998. g. Vairas Vī-
ķes-Freibergas psiholoģijas profeso-
res karjera veidojās Montreālas Uni-
versitātē (Université de Montréal), 
kur viņa pasniedza psihofarmako-
loģiju, psiholingvistiku, zinātnes 
teoriju un eksperimentālās metodes, 
bet galvenie pētījumi bija vērsti uz 
atmiņas, valodas un prāta procesiem. 
Vienlaikus viņa veica pētījumus par 
latviešu tautas dziesmu semiotiku, 
poētiku un struktūru. Šajā darbības 
posmā sagatavotas vai publicētas 13 
grāmatas, ap 160 rakstu, monogrāfiju 
un grāmatu nodaļu, sniegtas vairāk 
nekā 250 runas un zinātniski referā-
ti angļu, franču un latviešu valodās, 
kā arī daudzas radio, televīzijas un 
preses intervijas. V. Vīķe-Freiberga ir 
Latvijas Rakstnieku savienības bied-
re (2004).

Latviešu sabiedrībā V. Vīķe-Frei-
berga darbojas kopš 1957. gada kā 
audzinātāja jaunatnes nometnēs, 
folkloras speciāliste un domātāja 
par latviskās identitātes un tautas 
izdzīvošanas jautājumiem, kā arī 
par Baltijas valstu politisko nākotni. 
1998. g. jūnijā ievēlēta par emeritēto 
goda profesori Montreālas Universi-

tātē, viņa atgriezās uz dzīvi Latvijā, 
atsaucoties uz aicinājumu kļūt par 
jaundibināmā Latvijas Institūta di-
rektori un sākot šo darbu 1998. gada 
19. oktobrī.

Latvijas Republikas Saeima Vairu 
Vīķi-Freibergu ievēlēja par Valsts pre-
zidenti 1999. gada 17. jūnijā uz četriem 
gadiem ar pilnvaru termiņa sākumu 
8. jūlijā. 2003. gadā ar 88 balsīm no 
96 viņa tika pārvēlēta uz otru pilnvaru 
termiņu.

Kopš stāšanās amatā prezidente 
starptautiskajā arēnā aktīvi aizstāvē-
jusi Latvijas uzņemšanas nepiecieša-
mību NATO un Eiropas Savienībā, 
Vaira Vīķe-Freiberga bieži uzstājas 
starptautiskās sanāksmēs. Runās lielu 
uzmanību viņa velta Eiropas vēstures 
dialogam, sociālām problēmām, mo-
rālām vērtībām un demokrātijas stip-
rināšanai.

Kopš 1960. gada jūlija precēju-
sies ar Imantu Freibergu, kurš līdz 
1999. gadam bija informātikas profe-
sors Kvebekas Universitātē Monreālā 
(UQAM) un kopš 2001. gada – Lat-
vijas Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas asociācijas LIKTA prezi-
dents.

Imants Freibergs dzimis 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Patriotu  mēnesis“ 

ir zīmīgs ne tikai Latvi-
jai un latviešiem, bet arī 
citur pasaulē. Dažreiz 
pat datumi sakrīt, bet ar 
citu nozīmi.

Ja latviešiem 11. novembris ir Lāč
plēša  diena, kas atzīmē Pārdaugavas 
attīrīšanu no bermontiešiem 1919. gadā, 
tad plašākā pasaulē šo datumu atzīmē kā 
Pirmā pasaules kara Pamiera dienu. Tā 
sauktais „Kompjeņas pamiers“ izbeidza 
karadarbību un lika vācu spēkiem iz-
vākties no okupētajām teritorijām. Gan 
ar piebildi, ka no Krievijas būs jāizvācas 
tikai tad, kad vietējie apstākļi to pieļaus.

Ironija ir tāda, ka Kompeņas  pa-
miers nesa mieru Rietumeiropai, 
bet karu Austrumeiropai. Austrumu 
frontē karš bija beidzies ar 1918. gada 
3. martā parakstīto Brestļitovskas mie-
ra līgumu, kas apstiprināja Vācijas uz-
varu pār Krieviju. Visa Latvija atradās 
vācu okupācijas zonā.

Ja Antante uzskatīja, ka vācu ka-
raspēks austrumos nepieļaus boļševi-
kiem virzīties uz rietumiem, tad tā dziļi 
kļūdījās. Kompeņas pamieru parakstī-
ja 11. novembrī, Latvijas Republiku 
proklamēja nedēļu vēlāk – 18. novem-
brī, bet jau 3. janvārī Pagaidu valdība 
bija aizbēgusi, un Sarkanā armija bija 
ieņēmusi Rīgu. Pamieram bija tikai šis 
netiešais atspoguļojums Latvijā.

Vēl ap šo laiku Vācijā atzīmē Tau-
tas  sēru  dienu  –  Volkstrauertag. Ir 
noteikts, ka tā iekrīt divas svētdienas 
pirms Pirmās Adventes. Šogad tas 
sanāca 13. novembrī. Sākumā Tautas 
sēru dienā pieminēja Pirmā pasaules 
karā kritušos, bet tagad tā piemin karu 
un vardarbības upurus visā pasaulē.

Šajās dienās notiek dažādi piemiņas 
pasākumi, bet centrālā atcere norisinās 
Vācijas parlamenta – Bundestāga – 
plenārzālē. Šogad ārzemju viesi bija 
delegācija no Latvijas, sakarā ar Rīgas 
pieminekļu aģentūras pārvaldītā Biķer-
nieku memoriālā šogad atklāto izstādi, 
un sadarbība ar dažādām organizācijām.

Galveno uzrunu Bundestāgā deva 
Latvijas Valsts prezidents Egils Le-
vits, bet jauniešu skatījumu sniedza 
Abrenes tautastērpā tērptā Rozīte 
Katrīna Spīča un Kristians Feldmanis.

Kopsaucējs visiem pasākumiem 
bija Vācijas nožēla par saviem grēkiem, 
un līdzjūtība visiem cietušajiem, to 
starpā Krievijas karavīriem Ukrainā, 
jo viņus nāvē sūtot ļauna vara. It kā tie 
nebūtu tie paši Krievijas karavīri, kuri 
Ukrainā veic visādus šausmu darbus.

Bija manāms satraukums, ka Rie-
tumeiropa lēnām sāk saprast, ka Bal-
tijas valstu brīdinājumi par Krieviju 
tomēr vajadzēja ņemt vērā. Tautas sēru 
dienas tēma – „Nekad vairs“ – izrādās 
nepatiesa.

GN

PBLA balva 2022
Godina bijušo Valsts prezidenti un viņas dzīvesbiedru

Vaira VīķeFreiberga un Imants Freibergs.
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Parasti mēs, Oslo 
un apkārtnes latvieši, 
Valsts svētku nedēļu 
ievadam ar Lāčplēša 
dienas sarīkojumu vēst-
niecības telpās 11. no-
vembrī, bet tā kā šoreiz 
rīkotāji uz Valsts svētku 

sarīkojumu aicināja sestdien, 12. no-
vembrī, tad, lai nebūtu sarīkojumi 
divas blakus dienas, Lāčplēša dienas 
sarīkojums nenotika. To katrs varēja 
svinēt mājās.

Valsts svētku sarīkojumu šogad, 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, rī-
koja Kultūras biedrība NorgeLatvija. 
To ievadīja latviešu un norvēģu valo-
dās Elita Cakule un Šels Mīre-Jen-
sens (Kjell Myhre-Jensen), uzaicinot 

vēstnieku Mārtiņu Klīvi sniegt uz-
runu. Vēstnieks uzsvēra, cik svarīgi 
ir, ka varam sanākt kopā, lai svinētu 
Latvijas 104. dzimšanas dienu. Mēs 
ikviens esam atbildīgi par Latvijas iz-
augsmi un drošību.

Pēc vēstnieka uzrunas, kora Lai-
pa vadībā dziedājām Latvijas un 
Norvēģijas himnas. Sekoja raibā rin-
dā kupla vakara programma gan ar 
dziesmām, gan dejām. Kastaņu sko-
liņas kastanīši, skolotāju un vecāku 
atbalstīti, mūs priecināja ar saviem 
priekšnesumiem. Bija tautas dejas 
Oslo tautas deju grupa  Ziemeļmeita. 
Sandefjord pilsētā tagad tik daudz 
dejot gribētāju latviešu, ka bez mums 
jau no iepriekšējiem gadiem pazīsta-
mā Ozoliņa tagad ir vēl otra grupa 

Palēciens. Tā varējām, vismaz skato-
ties, dejot un dejot. Protams, bija jau 
arī dziesmas. Koris Laipa diriģentes 
Ilgas Švarkovskas vadībā mūs prie-
cēja ar vairākām dziesmām. Kad 
kuplā programma beidzās, varējām 
spirdzināties ar vēstniecības gādāto 
Rīgas  šampānieti un pašu gādātām 
uzkodām.

Tad sekoja nākošais programmas 
punkts – Normunds Rutulis ar savu 
grupu. Pie viņu mūzikas varēja arī dejā 
kājas izlocīt, kas to spēja. Tā noslēdzās 
lieliskais Valsts svētku sarīkojums.

Vēl gan būs 22. novembrī vēstnie-
cības rīkotais Equairimity Trio džeza 
koncerts Oslo.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

S e s t d i e n , 
29. oktobra, drēg-
nā un lietainā 
pēcpusdienā liels 
apmeklētāju skaits 
izbaudīja krāšņu 
un jautru koncertu, 
kas radīja ieskaņu 
par to, ko varam 
sagaidīt Kora un 
Tautas deju uzve-
dumos nākamajās 
Kultūras dienās. 
Publikas siltā at-
sauksme liecināja, 
ka tās gaidām ar 
nepacietību. Bija 
patīkami redzēt ne 
tikai parastās se-
jas, bet arī jaunie-
šus, kam bija līdzi 
austrāliešu draugi, 
kas ar interesi un prieku iepazinās ar 
šāda veida latviešu kultūru, kas nav 
daļa no viņu ikdienas.

Programma ritēja raiti, tautas de-
jām mijoties ar kora priekšnesumiem. 
Sēdvietu iekārtojums atļāva visiem 
labi redzēt ne tikai dziedātājus, bet arī 
dejotājus.

Bagātajā programmā bija liela da-
žādība kā ansambļu, tā žanru ziņā. 
Dzirdējām dziesmas no klasiskā re-
pertuāra, tautas dziesmas, populāras 
un iemīļotas dziesmas un arī starptau-
tiski iecienītā mūsdienu komponista 
Ērika Ešenvalda darbu.

Uzvedumā piedalījās tautas deju 
grupas Ritenītis, Jūrmalnieki un Piek-
tais Ritenis un kori Daina, Veseris un 
jauns sievu ansamblis Serenādes. Dzie-
dātājiem bija sevišķi smaga pēcpusdie-
na, jo tie arī pavadīja deju grupas.

Skaļie aplausi pēc katra priekšnesu-

ma liecināja, cik lielā mērā visa prog-
ramma iepriecināja apmeklētājus, bet 
būtu jāizceļ daži sevišķi skaisti brīži. 
Veseris aizkustināja klausītājus ar dziļi 
izjusto Bruno Skultes Aijā un enerģis-
ko Valtera Kaminska Mūžu mūžos būs 
dziesma. Skaidrā dikcija atļāva saprast 
tekstu, kas koriem reizēm izzūd. Mār-
tiņa Brauna Saule,  Pērkons,  Dauga-
va, Dainas un Vesera izpildījumā, kā 
vienmēr, sajūsmoja klausītājus. Sievu 
ansamblis Serenādes iespaidoja ar lat-
galiešu tautas dziesmu Rūtoj saule.

Ritenītis un Jūrmalnieki pārlieci-
noši attēloja salu Ziemas dejā (aukstais 
laiks noteikti palīdzēja), un visiem ļoti 
patika deja Lec, saulīte! Piektais Rite-
nis ar lielu precizitāti nodejoja sarežģī-
tas dejas Balubauskas četrupāru deja 
un Šķiratiesi  zosu  pulki, ko publika 
ļoti atzinīgi novērtēja.

Koncerta noslēgumā atklāja 

AL59. KD simbolu, kas izraudzīts no 
dizainiem, ko konkursam iesnieguši 
mākslinieki no Austrālijas, Vācijas, 
Zviedrijas un Latvijas. Uzvarētāja ir 
Elīna Poikāne, kuras dizains ir bāzēts 
uz saktas motīvu. Īsā video Elīna stās-
tīja, ka logo ietver sauli, kas tuvina, 
vieno un silda cilvēkus. Skaista doma, 
veiksmīgi atdarināta.

Liels paldies dziedātājiem un de-
jotājiem un galvenai koncerta rīkotā-
jai Lārai Brennerei, ansambļu vadī-
tājiem Mārai Rumpei, Sandrai un 
Robertam Birzēm, Edgaram Vēgne-
ram, Ingrīdai Eimanei un gaismas un 
skaņu meistaram Jānim Kārkliņam, 
kā arī KD organizētājiem Susanai un 
Pēterim Dārziņiem.

Koncertam sekoja raits saviesīgais 
vakars.

Gunta Eglīte
Laikrakstam „Latvietis“

„Saules Svētki“
Kultūras dienu Līdzekļu vākšanas koncerts

Tautas dejo kopas „Ritenītis“ dejotāji kori „Daina“ un „Veseris“ pavadījumā.
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Valsts svētki Norvēģijā
Kupla vakara programma
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Lāčplēša diena Austrālijā
Latvijas vēstniecība godina kritušos karavīrus visā pasaulē

Piektdien, 11. novem-
brī, Lāčplēša dienā, pieda-
loties Piemiņas dienas svi-
nīgajā ceremonijā, godinot 
kritušos karavīrus un tu-
rot svētu latviešu karavīra 
piemiņu, Latvijas vēstnie-

cības Austrālijas Savienībā vadītāja viet-
niece Ieva Apine nolika piemiņas vaina-
gu Austrālijas Kara memoriālā Kanberā 
un pie kritušo karavīru piemiņas memo-
riāla Francijas vēstniecībā Austrālijā.

Ar klusuma brīdi atceroties Neat-
karības cīņās kritušos karavīrus, Lat-
vijas vēstniecības Austrālijā padom-
niece Ieva Apine godināja ne tikai 21 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, kuri 
savu ceļu mūžībā raduši Austrālijā, bet 
arī tos latviešu karavīrus, kuri stājās 
kopā ar Austrālijas un Jaunzēlandes 
karavīriem ANZAC rindās.

„Turēsim svētu mūsu karavīru pie-
miņu,  kuri  par  savas  zemes  brīvību 
un neatkarību atdeva pašu dārgāko – 
savu dzīvību! Mācīsim saviem bērniem 
cienīt un godāt savas valsts vēsturi un 
apzināties,  ka  ik  mirkli  mums  jāstāv 
sardzē par savu zemi, Latviju!“ pauda 
padomniece I. Apine.

Austrālijā un citās sabiedrotajās 
valstīs, tostarp Jaunzēlandē, Kanā-

dā un Amerikas Savienotajās Valstīs, 
11. novembris kļuva pazīstams kā Pa-
miera diena – diena, kurā piemin Pir-
majā pasaules karā bojāgājušos.

Pēc Otrā pasaules kara Austrālijas 
valdība piekrita Apvienotās Karalistes 
priekšlikumam pamiera dienu pārdē-
vēt par piemiņas dienu, lai pieminētu 
abos pasaules karos bojāgājušos. Šo-

dien Austrālijas piemiņas dienā tiek 
pieminēta visu karu un konfliktu re-
zultātā bojāgājušie austrālieši.

Katru gadu 11. mēneša 11. datumā 
11. stundā ar klusuma minūti tiek pie-
minēti bojā gājušie karavīri.

Ieva Apine,
Latvijas vēstniecības Austrālijas 

Savienībā vadītāja vietniece

Latvijas  vēstniecības  Austrālijas  Savienībā  vadītāja  vietniece  Ieva  Apine  un 
maj. Valdis Bodnieks.
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Palielinoties laika distancei, Eiro-
pas sabiedrība arvien mazāk pievērsa 
uzmanību 20. gadsimta notikumu ģe-
nēzei, kas noteikusi mūsdienu Eiropas 
veidolu. Jo mazāk notikumu liecinieku 
paliek starp mums, jo trauslākas ir at-
miņas par postošo karu laikiem.

Vēsturē atskatāmies ne tikai, lai 
to atcerētos, bet lai mācītos nepieļaut 
tādas pašas kļūdas. Šodien atbildība 
gulstas uz mūsu pleciem. Un šīs at-
bildības latiņa šodien atkal ir pacel-
ta jo augstu. Būt patiesiem ir mūsu 
pienākums ne tikai pret pagātni, bet 
arī nākotni. Runāsim skaidri, sauk-
sim lietas īstajos vārdos, atgādināsim 

pasaulei par Krievijas izraisīto karu, 
par tās noziegumiem pret Ukrainas 
tautu un par nepieciešamību palīdzēt 
Ukrainai. Jo ukraiņi iet kaujā pret ag-
resoru ne tikai par savu zemi, bet arī 
par Eiropas drošību un brīvās pasau-
les vērtībām. Jo Ukrainas zaudējums 
būtu Krievijas tālāka agresija pret 
Rietumiem, kā to ne reizi vien dek-
larējis Kremļa vadonis. Tādēļ šodien 
sakām paldies ikvienam no jums par 
palīdzību mūsu brāļiem un māsām 
Ukrainā!

Nesen nosvinējām Lāčplēša die-
nu, kas ievadīja patriotu laiku. Šodien 
esam pateicīgi Latvijas brīvības cīnī-
tājiem – karavīriem, valstsvīriem, dip-
lomātiem, kuri ziedojušies, lai latvie-
šiem būtu sava brīva un neatkarīga un 

Sveiciens Valsts svētkos
Turpinājums no 1. lpp.

   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

starptautiski atzīta valsts, lai Latvijai 
patiešām būtu saules mūžs.

Šomēnes Latvijas parlamentā-
risms svin nozīmīgu jubileju – aprit 
100 gadi, kopš uz pirmo sēdi sanāca 
Saeima un spēkā stājās Satversme. Arī 
jūs šogad bijāt aktīvi un vēlējāt 14. Sa-
eimu, jūs bijāt tie, kuri sešos vēlēšanu 
iecirkņos visā Austrālijā veidojāt Lat-
vijas Parlamentu. Paldies jums visiem, 
kuri pauda vēlmi kopīgi darināt Latvi-
jas nākotni! Tas stiprina mūs latviešus 
gan mājās, gan visā pasaulē.

Valsts svētkos atzīmējam vēl vie-
nu skaistu šī gada notikumu. Augus-
tā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
oficiāli atklāja vēstniecību Austrālijā. 
Mēs varam droši teikt – Latvija ir kļu-
vusi klātesoša latviešiem Austrālijā, 
un mūsu sarkanbaltsarkanais karogs 
lepni plīvo virs Kanberas. Paldies 
jums visiem par ikkatra devumu, lai 
kopīgi piepildītu Latvijas sapni būt 
pārstāvētai šajā ģeogrāfiski tālajā un 
vienlaicīgi Latvijai tuvajā zemē!

Sveicu jūs visus Latvijas valsts 
svētkos! Godināsim Latvijas Valsts 
pamatlicējus un apvienosim spēkus, 
lai Latvija būtu droša un plaukstoša, 
lai tā būtu zeme, kurā atgriezties !

Dievs, svētī Latviju!
Marģers Krams,

Latvijas vēstnieks Austrālijā un 
Jaunzēlandē

Laikrakstam „Latvietis“
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GODA BALVA

Kristīnei Saulītei (Latvija/Austrālija)
par dedzīgu un neatlaidīgu atbalstu kultūrai un izglītībai 
PBLA valdes priekšsēdes amatā.

Jurim Žagariņam (ASV)
par ilggadēju un radošu darbu žurnāla „Jaunā Gaita“ 

veidošanā, pēdējos piecus gadus galvenā redaktora amatā.

GODA DIPLOMS
Lilitai Bergai † (ASV)

par darba ieguldījumu mūža 
garumā, vadot un atjaunojot Ame-
rikas Latviešu apvienības latviešu 
muzeju Rokvilē, Merilandē.

KRIŠJĀŅA BARONA BALVA

Dacei Micānei Zālītei (ASV/Latvija)
par dzejoļu krājumu „Zalktenes divas saules“ un ope-

retes „Trīs Zvaigznes. Zigfrīds“ režiju.

ATZINĪBAS RAKSTI
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu Rīcības komi-
tejai (Austrālija)

par sekmīgu Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu 
sarīkošanu un norisi Sidnejā un latviešu dziesmu un deju 
tradīciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Aus-
trālijā.
Eslingenas Dziesmu svētkiem 75! Rīcības komitejai 
(Vācija)

par sekmīgu „Eslingenas Dziesmu svētkiem 75!“ sarī-
košanu un norisi Vācijā un latviešu dziesmu un deju tra-
diciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā.
XV Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV 
Rīcības komitejai (ASV)

par sekmīgu XV Dziesmu un Deju svētku ASV sarīko-
šanu un norisi Minesotā un latviešu dziesmu un deju tradi-
ciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu ASV.
Lijai Andersonei (Austrālija)

par novatorisko deju uzvedumu „Mēness  stari  dan-
co“,  – kā idejas autorei, horeogrāfei, dejas pedagoģei un 
uzveduma producentei.
Dzintrai Andrušaitei (Latvija) un Pēterim Dajevskim 
(ASV)

par nenogurstošu un ilgstošu darbu pie vērtīga, nozī-
mīga, būtiska papildinājuma Latvijas un diasporas kultūr-
vēstures un vēstures izgaismojumā – krāšņās un informatī-
vās monogrāfijas „Evalds Dajevskis. 19141990“ izdošanu 
(JUMAVA, 2022).
Edžum Arumam (Latvija)

par diasporas kopu iesaistīšanu pasākuma „Dziesma 
dejo.  Deja  skan“ programmā un uzticēšanos repertuāra 
apguvē.
Ilzei Atardo (Itālija)

par „Čikāgas Piecīšu“ dziesmu sirsnīgu un laikmetīgu 
iedzīvināšanu mūziklā „Ar mīlestību no Eslingenas“.
Mārim Brancim (Latvija)

par ilggadējiem un izsmeļošiem mākslas notikumu ap-
rakstiem ārzemju latviešu laikrakstos.
Guntai Dreifeldei (Kanāda)

par izcili veikto libreta tulkojuma darbu Jāņa Kalniņa 
operai „Hamlets“ ar virstitru tehnoloģiju, šo latviešu meis-
tardarbu darot pieejamu plašai starptautiskai publikai.
Indrai Filipsonei (Latvija)

par ilggadēju darbu latviešu dejas jomā pasaulē un ne-
savtīgu atbalstu diasporas deju kopām Eslingenas Dziesmu 
svētkos.
Tijai Freimutai (Kanāda)

par ilggadēju darbu, veicinot jauniešu un jaunu horeo-
grāfu dalību tautas dejās Kanādā.
Tomam Gaiķim (Kanāda)

par trāpīgu politiskās un sabiedriskās dzīves attēlošanu 
savdabīgos zīmējumos laikrakstā „Latvija Amerikā“.
Ivetai Lācei, Stokholmas TDK „ZIBENĪTIS“ vadītājai 
(Zviedrija)

par diasporas deju kopu vienošanu un motivēšanu 
2022. gadā.

PBLA Kultūras fonds un Padome
2022. gada apbalvojumi

Kristīne Saulīte.
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Dace Micāne Zālīte.
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Lilita Berga.
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Vēsā, 12. no-
vembra, sestdienas 
pēcpusdienā krietns 
bariņš tautiešu pul-
cējās Latviešu namā, 
lai jaukā kompānijā 
degustētu Brumfield 

vīna darītavas vīnus. Vīna degustācija 
tika rīkota, lai vāktu līdzekļus nāka-
majām AL Kultūras dienām Melburnā 
un lai veicinātu tautiešu interesi par 
tām.

Rīkotājiem bija vēlme piesaistīt 
mazāk aktīvo latviešu sabiedrības 
daļu, kā arī tos, kas pārcēlušies uz dzīvi 
Melburnā pavisam nesen. Rīkotājiem 
patiešām izdevās sapulcināt daudzus 
jaunus Melburnas latviešu sabiedrības 
locekļus. Liels nopelns šajā ziņā ir jau-
najai Kultūras Dienu rīcības komitejas 
loceklei Ievai Bušai-Tomovskai, kura 
pati tikai īsu laiku dzīvo Melburnā.

Vīna degustācijas laikā, apmek-
lētājiem bija iespēja nobaudīt dažādu 
vīnu un sidru izlasi, kā arī pats vīn-

daris pastāstīja vairāk par vīnogu au-
dzēšanu un vīna ražošanas procesu. 
Brumfield vīna darītava tika dibināta 
vairāk nekā 20 gadus atpakaļ, pirms tā 
ieguva oficiālu vīna darītavas statusu, 
un tajā saimnieko Anda un David. Pa-
pildus vīna darīšanai Anda cep Frog 
n’ Duck rudzu ierauga maizi, ko varēja 
arī iegādāties.

Tas bija sabiedrisks un izglītojošs 
vakars, kurā bija lieliska 
iespēja uzzināt vairāk par 
vīna šķirnēm, un dažādām 
vīna garšas buķetēm, tepat 
Latviešu namā, kā arī bau-
dīt gardas uzkodas un pie-
dalīties dziesmotā loterijā.

Bija prieks ar visiem 
satikties, kā arī iepazīties 
ar jaunām sejām Melburnas 
Latviešu sabiedrībā, kas 
pārcēlušies no Latvijas uz 
dzīvi šeit pavisam nesen.

Visi laipni aicināti 
piedalīties un atbalstīt arī 
turpmākos Kultūras Dienu 
rīcības komitejas rīkotos 
pasākumus, lai kopā radī-
tu skaistus Kultūras dienu 

svētkus jau nākošgad Melburnā!
Sandra Karlsberga un Pēteris 

Dārziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienu atbalsta pasākums
Vīnu un sidru degustācija Melburnā

Ivetai Leitasei (Austrālija)
par izcilu darbu, ilggadēji strādājot Austrālijas latviešu 

jaunatnes izglītības laukā.
Rūdolfam Ozoliņam (ASV)

par latviešu mūzikas atskaņošanu un izcilu koncertdar-
bību latviešu sabiedrībā ASV un Kanādā.
Aigai Ožehovskai un FK „Dzērves“ (Luksemburga)

par diasporas bērnu un jauniešu iesaistīšanu muzikā-
los un teatrālos priekšnesumos mūziklā „Ar mīlestību no 
Eslingenas“.
Laurai Putānei (Vācija)

par mūzikla „Ar mīlestību no Eslingenas“ rīkošanu.
Inesei Raisterei (ASV)

par ilggadēju un izcilu Sietlas tautas deju kopas Trej-
deksnītis vadīšanu un vairāku jaundeju horeogrāfēšanu.
Laura Ritenbergai-Kinder (Vācija)

par mūzikla „Ar mīlestību no Eslingenas“ režiju.

Gunai Rozei-Tamulei un „Tukuma literātiem“ (Latvija)
par diasporas iesaistīšanu Dzejas dienu akcijā „Sirds uz 

perona“.
Jurim Šleseram (ASV)

par ilggadēju piedalīšanos žurnāla „Jaunā Gaita“ vei-
došanā ar vērtīgu vēstures grāmatu analīzi.
Unai Tonei (ASV)

par lielo atdevi profesionālajā vijoļspēles laukā latviešu 
koncertos un latviešu mūzikas atskaņošanu pasaulē.
Lindai Treijai (ASV) (ALA)

par brīnišķīgu un pašaizliedzīgu darbu un atdevi, va-
dot Amerikas Latviešu mākslinieku apvienību (ALMA), 
audzinot latviešu jaunatni latviešu kultūras un mākslas 
prasmēs un par māksliniecisko devumu latviešu sabiedrī-
bai Latvijā un diasporā.
Tairai Zoldnerei (ASV)

par profesionālu darbu diasporas plašsaziņas līdzekļos, 
sagatavojot rakstus un intervijas par ārzemju latviešu kul-
tūras norisēm un darbiniekiem.

PBLA KF&P 
2022. g. 18. novembrī

PBLA Kultūras fonds un Padome
Turpinājums no 6. lpp.

Vīnu un sidru degustācija.
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Darbs virtuvē.
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Man Tev, vārdabrā-
li, jāatvainojas, ka esmu 
klusējis un neatbildējis.

Tavu vēstuli saņēmu 
kādu laiciņu atpakaļ, 
taču tā gulēja uz raks-
tāmgalda neattaisīta – 
vajadzēja pabeigt kādu 

svarīgu rakstu. Pienākusi laikam otrā 
jaunība, kad nevar uzreiz vairākus 
darbus darīt vienlaikus. Kad nu bei-
dzot atliku visu citu malā un, satvēris 
pasta balodi aiz kājas, atvēru vēstuli, 
ieraudzīju Tavu ielūgumu. Tas vēstīja, 
ka no 5. oktobra līdz 12. novembrim 
Leksingtonas (Lexington) Frančeskas 
Andersones mākslas galerijā (Fran-
cesca  Anderson  Fine  Art) apmeklē-
jama Tava darbu izstāde – One Man 
Show  and  Retrospective  Show. Tajā 
esot skatāmi aptuveni simts darbu. Ne-
kas tāds nav apgalvots, taču man šķiet, 
ka ar šo izstādi Tu atzīmē savu 85 gadu 
jubileju – kovida dēļ pagājušajā gadā 
acīmredzami publiski nedrīkstēja no-
svinēt.

Kā Tu pats, un kā arī es zinu, Tu 
esi dzimis 1936. gada 4. septembrī 
Jelgavā; še sāki skolas gaitas, kara 
beigās ar ģimeni devies bēgļu gaitās 
uz Vāciju, 1949. gadā ieceļoji Bos-
tonā. Šajā Masačūsetsas (Massachu-
setts) pavalsts galvaspilsētā Tu mā-
cījies Mākslas muzeja Mākslas skolā 
un 1965. gadā beidzi to vienlaikus ar 
Taftsa (Tufts) Universitāti, kur saņēmi 
bakalaura grādu pedagoģijā. Uzreiz 
Tu sāki darba gaitas gan Dennison 
Manufacturing  Company kā reklā-
mas nodaļas vadītājs (1965-1980), 
gan kā skolotājs Bostonas Mākslas 
skolā. Būdams radoši aktīvs cilvēks, 

Tu 1965. gadā sāki piedalīties arī iz-
stādēs, rādīdams sabiedrībai savus 
tušas zīmējumus, akvareļus un akrila 
gleznas kā Masačūsetsas, tā Meinas 
un Rodailendas galerijās, saņemdams 
ne vienu vien apbalvojumu.

Neraugoties uz krietni lielo gadu 
nastu, Tu nemīli sēdēt bezdarbībā. 
Lūk, šajā gadā apgādā Laika grāmata 
dienasgaismu ieraudzīja Ivara Galiņa 
un Tava laikmetīgā poēma  Lats  un 
Blats.

Jāatzīst, ka mūsu abu valstu pasti 
strādā lēni. Vajadzēja divas nedēļas, 
lai ielūgums uz Tavu izstādes atklā-
šanu atcilpotu līdz Jelgavai. Kas zina, 
varbūt būtu saņēmies, aizdrāzies un 
apsveicis Tevi ar šo lielo notikumu. 
Tagad Tev jāsamierinās ar atvainoša-
nos.

Cik noprotu no ielūguma, izstā-
dei vajadzēja būt lieliskai. Tu proti 
gleznot un zīmēt dabas skatus da-
žādos gadalaikos. Tu esi romantiķis 
pēc dabas. Tas atklājas Tavos darbos, 
kuros mežu nostūri, klajumi, ceļi un 

upju vai jūras krastmalas līči atsedz 
savu vitālo spēku. Nereti upju rāma-
jā plūdumā parādās senlaicīgi bu-
rinieki, dodamies nezināmās tālēs, 
aizvezdams ļaudis uz – varbūt – uz 
laimīgo zemi. Tā laimi devās mek-
lēt Sprīdītis. Kad Tu devies pasaules 
plašumos, Tu arī bija Sprīdīša ve-
cumā un lielumā. Tu savus sapņus 
piepildīji. Tiesa gan, svešā malā. 
2015. gadā Tu atgriezies mājās Jel-
gavā, kad notika Tavu darbu izstāde 
Sv. Trīsvienības baznīcas torņa iz-
stāžu zālē.

Vārdabrāli, es priecājos, ka man 
bija iespējas domās paviesoties Tavā 
izstādē. Atceros mūsu tikšanos, kurā 
piedalījās arī Tavas talantīgās meitas 
Reičela (Rachel) un Sintija.

Nu jau esi izstādi slēdzis un izdalī-
jis darbus to īpašniekiem. Māja palika 
tukšāka. Tad jau jāglezno, lai top jauni 
zīmējumi, akvareļi un gleznas. Lai tev 
spēks savu dzīvi vadīt!

Tavs vārdabrālis Māris Brancis 
Jelgavā

Vēstule Mārim Platajam netālu no Bostonas
Māra Branča skatījums

1934. gadā Valmierā, bērnību pavadī-
jis Jelgavā un Rīgā. 1944. gadā kopā ar 
vecākiem dodas bēgļu gaitās uz Vāci-
ju, 1948. gadā nonāk Francijā, bet vē-
lāk pārceļas uz Toronto, Kanādā, kur 
iegūst savus BA un MA grādus inže-
nierzinībās.

Imants Freibergs darba gaitas uz-
sāk IBM kompānijā Montreālā, kur 
vēlāk 1975. gadā McGill Universitātē 
iegūst doktora grādu datorzinībās. Šīs 
zināšanas viņš mūža gaitā ir pielieto-
jis un pilnveidojis akadēmiskajā vidē 
Kanādā, Francijā, Anglijā, Marokā 
un visbeidzot arī Latvijā – Latvijas 
Universitātes Informāciju tehnoloģiju 
nodaļā, kā arī Valsts prezidenta kan-
celejā.

Freibergu ģimene ir kopīgi strādā-
jusi pie latvju dainu datoranalītikas, 
digitalizācijas, ievadīšanas datu bāzēs, 

kas nu ir pieejamas pētniekiem visā 
pasaulē elektroniskā formātā. Imants 
Freibergs ir līdzautors Vairas Vī-
ķes-Freibergas pētnieciskajām grāma-
tām par latvju dainām Latviešu saules 
dziesmas un Latviešu  saules  dziesmu 
indekss.

Imants Freibergs dažādos veidos 
ir palīdzējis Latvijas Universitā-
tei un Latvijas Zinātņu akadēmijai, 
par ko saņēmis Goda doktora titu-
lu 1991. gadā. Viņš iespēju robežās 
piedalījies arī latviešu sabiedrības 
darbā – palīdzējis rīkot Pirmos lat-
viešu Jaunatnes svētkus, dažādus 
seminārus un studentu korporāciju 
pasākumus.

2001. gadā Imantu Freibergu ievēl 
kā Latvijas Informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju asociācijas (LIK-
TA) vadītāju. Viņš ir pārstāvējis Latvi-
ju dažādos starptautiskos pasākumos 
ANO un Pasaules bankas līmenī un 
palīdzējis savai dzīvesbiedrei godam 

veikt Latvijas Valsts prezidentes pie-
nākumus.

PBLA valde ar šo balvu 
2022. gadā no sirds pateicas Frei-
bergu ģimenei par mūža darbu 
Latvijas labā, par latvietības un 
mūsu tautas dzīvesziņas veicināša-
nu un starptautiskās sapratnes sek-
mēšanu.

Ierosinājumus par PBLA balvas 
kandidātiem sniedz PBLA sastāvā 
esošo organizāciju valdes un to pie-
šķir pēc PBLA valdes balsojuma. 
PBLA balvas laureātu izsludina un 
reizē ar diplomu šo balvu pasniedz 
Latvijas neatkarības pasludināša-
nas aktā 18. novembrī ik gadu kopš 
1963. gada. To saņēmuši vairāki 
desmiti prominentu trimdas latvie-
šu sabiedrisko darbinieku. Saņēmēju 
saraksts ir atrodams PBLA interneta 
vietnē:  https://www.pbla.lv/parpbla/
pblabalva/.

PBLA pārstāvniecība

PBLA balva 2022
Turpinājums no 3. lpp.
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MLOA kopsapulce apstiprina jaunu valdi
Ar skatu uz jauna MLOA valdes priekšsēža izraudzīšanu un LAAJ prezidija pārnākšanu uz Viktoriju

Ziemassvētku pusdienas
Daugavas Vanagu mītnē Melburnā

2022. g. 3. decembrī plkst.12.00
Iepriekš pieteikties pie K. Nemiro 0416234758

līdz trešdienai pirms pusdienām.

Pusdienu cena $30, ieskaitot šampānieti.

Sestdien, 12. novem-
brī, Melburnas Latviešu 
namā notika Melburnas 
Latviešu organizāci-
ju apvienības (MLOA) 
gada sapulce. Piedalījās 
14 biedru organizāciju 

locekļi, pārstāvot 12 organizācijas un 
MLOA valdi.

MLOA sastāvā ir 21 organizācija: 
Austrālijas latviešu teātris; Daugavas 
Vanagu Melburnas nodaļa; jauktais 
koris „Daina“; Korporāciju kopa Mel-
burnā; Latviešu Daiļamatnieku ap-
vienība Austrālijā; Latvieši Izglītības 
veicināšanas kooperatīva sabiedrība 
„Dzintari“; Latviešu Jaunatnes ap-
vienība Austrālijā Melburnas nodaļa; 
Latviešu savstarpējās palīdzības bied-
rība „Latviešu  Ciems“; Melburnas 
Latviešu biedrība; MLB Daugavas 
skola; Melburnas Latviešu evanģēliski 
luteriskā draudze; Melburnas Latviešu 
nama kooperatīvs; Melburnas Latvie-
šu sports; Melburnas Latviešu vidus-
skola; Tautas deju ansamblis „Piektais 
Ritenis“; Rīgas 1. gaidu vienība; Rīgas 
102. skautu vienība; Tautas deju an-
samblis „Ritenītis“; slēpotāju klubs 
„Zilās  acis“; Studenšu korporāciju 
kopa Melburnā un 3ZZZ latviešu radio 
raidījuma komanda.

Kā katru gadu, kopsapulce ievēlēja 
jaunu valdi un jaunu revīzijas komi-
siju. Valdei kandidēja un vienbalsīgi 
ievēlēja: Jāni Kārkliņu, Jāni Dēliņu, 
Lindu Graudiņu, Ivaru Neiburgu, 
Kalvi Švolmani un Dainu Jefimovu. 
Priekšsēde pateicas valdes locekļiem 
par draudzību, atbalstu un veiksmīgu 
sadarbību. Lija Andersone, kura dau-
dzus gadus strādājusi valdē, šoreiz ne-
kandidēja, jo viņa paredzamā nākotnē 
atradīšoties ārzemēs. Lijas īpašais de-
vums valdes darbībai beidzamajos ga-
dos ir bijis atbalstot MLOA darbības 
turpināšanu, pandēmijas laikā gata-
vojot filmas, kuras arvien var tīmeklī 
aplūkot: Baltiešu Aizvesto piemiņas 
sarīkojumu 2020. gadā; Valsts svētku 
sveicienus 2020. un 2021. gados, „Tai-
sīšu tiltu pār plašu jūru“ un „Lec, sau-
līte,  spīdi  spoži“ un „Barikādēm 30“ 

2021. gadā ar vijolnieces Sofijas Kir-
sanovas barikādēm veltīto koncertu. 
Kopsapulce apsveica sabiedrībā labi 
pazīstamo jaunieti Dainu Jefimovu ar 
iestāšanos valdē, kura kopā ar Kalvi 
Švolmani nesīs jauniešu lāpu tālāk.

Revīzijas komisijas sastāvs nemai-
nījās. Vienbalsīgi ievēlēja Ēriku Cīru-
li, Saliju Cīruli un Markusu Dragūnu. 
Priekšsēde pateicas arī revīzijas komi-
sijai par atbalstu un operatīvo darba 
izpildīšanu.

Kaut MLOA priekšsēdes termiņš 
notek nākamā gada beigās; priekšsē-
de ziņoja, ka viņa vairs nekandidē-
šot – laiks būs pienācis pēc 9 nodie-
nētiem gadiem dot iespēju to godu un 
atbildību MLOA vadīt kādam citam. 
Ar 2023. gadu beidzas arī patreizējā 
LAAJ prezidija rotācija Dienvidaus-
trālijā, pēc kā prezidijam paredzēts 
pārnākt uz Viktoriju. Kaut bieži ticis 
pieņemts, ka vietējais organizāciju ap-
vienības vadītājs automātiski LAAJ 
prezidija priekšsēža lomu uzņemas, 
MLOA valde proponēja īpašu izrau-
dzīšanas procesu, kas dotu sabiedrībai 
iespēju apliecināt savu uzticību LAAJ 
vadībai. Sapulcē vienojas, ka katru 
organizāciju aicinās tuvākajās nedē-
ļās izvirzīt LAAJ prezidija priekšsē-
ža kandidātus, par kuriem jaunā gadā 
MLOA, īpaši šim mērķim sasauktā 

kopsapulcē, no-
balsos. Izvirzī-
tais kandidāts pa 
gada laiku varētu 
sākt veidot savu 
komandu ar ap-
mēram 7 līdzdarbiniekiem, kuri tad 
kopā ar Austrālijas un Jaunzēlandes 
vicepriekšsēžiem izveidotu jauno 
prezidiju, kuru oficiāli apstiprinā-
tu 2023. gada decembra pilnsapul-
cē, AL59. Kultūras dienu laikā. Šāds 
process dotu Melburnas sabiedrībai 
iespēju izteikties par LAAJ vadību un 
iespēju sagatavoties prezidija pārņem-
šanai, lai būtu gluda darbības pāreja 
no Adelaides uz Melburnu un lai varē-
tu nekavējoties uzsākt darbu.

Sapulcē tika pārrunāta arī pare-
dzētā LAAJ ārkārtas pilnsapulce, kurā 
tikšot proponēti jauni statūti. Sapulces 
dalībnieki izrādīja lielu interesi pare-
dzētās statūtu maiņās, un ar nepacie-
tību gaidīs sapulces izziņojumu un 
dokumentus ar paredzētajiem grozīju-
miem un to pamatojumiem.

Par MLOA valdes un organizāciju 
pēdējā gada darbību tiks sniegta tuvā-
ka informācija kādā no turpmākajiem 
LL izdevumiem.

Anita Andersone,
MLOA priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Jaunā MLOA valde. No kreisās: Jānis Dēliņš, Linda Graudiņa, Jānis Kārkliņš, 
Anita Andersone, Ivars Neiburgs un Daina Jefimova. Trūkst Kalvis Švolmanis.
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No 15. novembra 
Rīgas Latviešu biedrības 
(RLB) Baltajā zālē aplū-
kojama RLB Vizuālās 
mākslas komisijas Gada 
izstāde – mākslinieku 

2022. gada radošais veikums gleznie-
cībā, tēlniecībā un grafikā.

Izstādē piedalās mākslinieki 
Kaspars Bērziņš, Gunta Brakovska, 
Ģirts Burvis, Nadežda Demidova, 
Vija Ilze Dzintare, Juris Ģērmanis, 
Anita Jansone-Zirnīte, Laine Kai-
naize, Jānis Streičs, Jānis Strupulis, 
Ilgnese Avotiņa.

Visiem māksliniekiem ir aktīva 
radošā darbība. Mākslinieki rīko gan 

personālizstādes, gan piedalās grupu 
izstādēs, tai skaitā starptautiskajās.

Gada  izstādē  izstādītie mākslas 
darbi liecina par RLB Vizuālās 
mākslas komisijas dalībnieku rado-
šā rokraksta daudzveidību. Stilistiski 
dažādajās ainavās un portretos, filo-
sofiskajās daudzfigūru kompozīcijās 
redzama mākslinieciskā vērtība. Arī 
tēlnieki savos darbos apliecina meis-
tarību.

Izstādes atklāšana bija 15. no-
vembrī RLB Baltajā, piedaloties RLB 
priekšsēdētājam Guntim Gailītim, 
RLB Vizuālās mākslas komisijas va-
dītājai, izstādes kuratorei Guntai 
Brakovskai, izstādes kuratorei Lainei 

Kainaizei, pianistiem Madarai Blo-
mei un Ventim Zilbertam.

Ar priekšlasījumu Mākslas  darbi 
Raiņa un Aspazijas dzīves vietās izstā-
des atklāšanā uzstāsies literatūrzināt-
niece Gaida Jablovska.

Gada  izstāde  aplūkojama kat-
ru darba dienu no 15. novembra līdz 
30. decembrim no plkst. 10.00 līdz 
18.00. Ieeja par ziedojumu (25% no iz-
stādes laikā gūtajiem ieņēmumiem Rī-
gas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas 
cilvēku atbalstam).

Dana Zālīte
Rīgas Latviešu biedrības
Publicitātes un reklāmas

projektu vadītāja

Austrālijas Bruņoto 
spēku pārstāvis, Com-
mander,  Royal  Austra-
lian  Navy (pulkvežleit-
nanta salīdzināmā 
pakāpē) Tobijs Hortons 
(Tobi Horton), ir akre-

ditēts NATO Stratēģiskās komunikā-
cijas (STRATCOM) izcilības centrā 
Rīgā.

Šogad, 12. novembrī, Lāčplē-
ša dienas pasākumos Jelgavā (Com-
monwealth  Service  of  Remembrance 
Commemoration), pulkvežleitnants 
Hortons nolika vainagu un pieminē-
ja klāt pievienotajā kartītē kritušo un 
ievainoto vārdus. Tie bija kritušie un 
ievainotie latviešu karavīri Pirmā pa-
saules karā, kuri cīnījās Austrālijas 
Anzac  karavīru kopienās Gallipoli, 
Rietumu frontē un Ēģiptē.

Šī būtu bijusi pirmā reize vēsturē, 
ka Austrālijas pārstāvis kaut ko tādu 
izdarījis uz Latvijas zemes.

Vienīgais salīdzinājums būtu, ka 
kādreizējā Austrālijas goda konsule 
Latvijā, tagadējā Adelaides Latviešu 
biedrības priekšsēde Ilze Radziņa, 
katru 11. novembri: „...no  paša  rīta 
kopā ar Britu un Kanādas vēstniekiem 
braucām  un  nolikām  magoņu  ziedu 
vainagus  Jelgavas  kapos  nodaļā,  kur 
apglabāti  ap  30  angļu  jūrnieki,  kuri 
atdeva dzīvību 1. pasaules kara laikā.“

Latvijas vēstniecība Austrālijā 
sagādāja pulkvežleitnantam sakopoto 
sarakstu, par ko viņš bija ārkārtīgi 
pateicīgs: „That  is  a  fantastic  list“. 
Avots šiem datiem ir pieejams 
tīmeklī: https://russiananzacs.net/
ethnicorigin/Latvian/  mājas lapā. 
Latvieši toreiz vēl skaitījās cariskās 
Krievijas pilsoņi.

Juris Jakovics
Laikrakstam „Latvietis“

Jelgavā godina latviešu Anzakus
Austrālijas valdības pulkvežleitnants nolika vainagu

Rīgas Latviešu biedrībā atklāj „Gada izstādi“
Mākslinieku 2022. gada radošais veikums glezniecībā, tēlniecībā un grafikā
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Latvijas Nacionālā baleta simt-
gades mēnesi uzsākot, 5. novembrī 
pirmizrādi piedzīvojis iestudējums 
Serenāde.  Carmina  Burana. Balets 
Serenāde ir Latvijas skatītāju pirmā 
iepazīšanās ar izcilā 20. gs. horeogrāfa 
Džodža Balančina daiļradi, savukārt 
Carmina Burana ir atkalsatikšanās ar 
mūsdienu horeogrāfu Edvardu Klu-
gu. Jauniestudējuma muzikālais va-
dītājs ir Mārtiņš Ozoliņš, diriģents – 
Kaspars Ādamsons.

„Jau  sen biju  vēlējies mūsu bale-
ta repertuāru papildināt gan ar kādu 
no  leģendārā Džordža Balančina ho-
reogrāfijām, gan Karla Orfa oratoriju 
Carmina Burana.  Šoreiz  zvaigznes  ir 
sakritušas  veiksmīgi:  esam  uzdrīks-
tējušies  iestudēt  „Serenādi“,  un  Lat-
vijas  skatītājiem  jau  pazīstamais  ho-
reogrāfs  Edvards  Klugs  ir  iestudējis 
ļoti interesantu, laikmetīgu „Carmina 
Burana“ versiju. Tā ir mūsu trupai ļoti 
piemērota, pašlaik aktuāla horeogrā-
fija,“ saka Latvijas Nacionālā baleta 
mākslinieciskais vadītājs Aivars Lei-
manis.

Džordžs Balančins uzskatāms par 
20. gs. ietekmīgāko klasiskā baleta ho-
reogrāfu un neoklasiskā baleta pamat-
licēju. Pagājušā gadsimta 20. gados bi-
jis leģendārā Sergeja Djagiļeva Ballets 
Russes  horeogrāfs. Viņa 1934. gadā 

dibinātā Amerikas Baleta skola pavēra 
iespēju klasiskā baleta attīstībai Ame-
rikas Savienotajās Valstīs. Balančins 
1948. gadā dibinājis Ņujorkas Pilsētas 
baletu, līdz mūža beigām 1983. gadā 
bijis tā mākslinieciskais vadītājs un va-
došais horeogrāfs. Dzīves laikā radījis 
simtiem baleta horeogrāfiju, darbojies 
Brodvejas un Holivudas projektos, arī 
operā un televīzijā. Džordža Balančina 
balets Serenāde tiek uzskatīts par vie-
nu no dejas vēstures stūrakmeņiem. 
Balets Serenāde radīts, izmantojot Pē-
tera Čaikovska Serenādi stīgu orķes-
trim do mažorā, tas pirmoreiz izrādīts 
1934. gadā Amerikas Baleta skolas au-
dzēkņu izpildījumā Fēliksa Varburga 
īpašumā Ņujorkas pievārtē. Serenāde 
ir Balančina visbiežāk izpildītais ba-
lets, ko dejo gan skolās, gan profesio-
nālās baleta kompānijās visā pasaulē.

Latvijas Nacionālajā baletā Sere-
nādi iestudējusi inscenētāja Vikija 
Bromberga Psihojosa, dejo Jūlija 
Brauere, Sabīne Strokša, Jolanta 
Lubēja, Annija Kopštāle, Alise Pru-
dāne-Spridzāne, Ieva Rācene, Filips 
Fedulovs, Raimonds Martinovs, 
Viktors Seiko, Dariuss Florians Ka-
tana un citi.

Mariboras baleta mākslinieciskā 
vadītāja, starptautiski atzītā horeogrā-
fa Edvarda Kluga laikmetīgās horeo-

grāfijas pamatā ir 
vācu komponista 
Karla Orfa (1895-
1982) leģendārā 
oratorija Carmina 
Burana, kas ilustrē 
likteņa kaprīzēm 
pakļautos cilvēka 
dzīves līkločus. 
Oratorijas centrā-
lais simbols – lik-
teņa rats – griežas, 
pārvēršot prieku 
rūgtumā un cerī-
bu sērās. Edvarda 
Kluga horeogrāfijā 
galvenais vizuā-

lais elements ir aplis – visvienkāršā-
kais un tajā pašā laikā vispilnīgākais 
dabas veidojums.

Baleta Carmina  Burana  pirmiz-
rāde notika Les Grands Ballets Can-
nadiens Monreālā 2019. gada oktob-
rī. Edvarda Kluga māksliniecisko 
rokrakstu Latvijas skatītāji iepazina 
baleta Pērs  Gints iestudējumā, arī 
Carmina Burana viņš veidojis kopā ar 
to pašu radošo komandu – scenogrāfu 
Marko Japeļu, kostīmu mākslinieku 
Leo Kulašu un gaismu mākslinieku 
Tomašu Premzlu.

Baletā Carmina Burana dejo Ieva 
Rācene, Alise Prudāne-Spridzāne, 
Jūlija Brauere, Elza Leimane, Sa-
bīne Strokša, Jolanta Lubēja, Laine 
Paiķe, Antons Freimans, Filips Fe-
dulovs, Germans Ševčenko, Alek-
sandrs Osadčijs, Fabio Sonconji, 
Kirils Baiduks, Dariuss Florians 
Katana, Finians Patriks Heptings, 
Viktors Seiko un citi.

Grandiozajā Latvijas Nacionālā 
baleta iestudējumā piedalās arī Latvi-
jas Nacionālās operas orķestris, koris 
un solisti Inga Šļubovska, Jūlija Va-
siļjeva, Mihails Čuļpajevs, Rinalds 
Kandalincevs un Rihards Millers.

Nākamās izrādes baleta izrādes 
16. novembrī, kā arī 16. decembrī un 
2023. gada 12. janvārī.

Biļetes var iegādāties LNOB kasēs 
un internetā: https://www.opera.lv/lv/
izrade/serenade.carminaburana/ 

Latvijas Nacionālā baleta simt-
gades kulminācija būs 1. decembrī, 
kad uz Lielās skatuves notiks spožs 
Galā koncerts. Novembrī ikviens in-
teresents ir aicināts apmeklēt baletam 
veltītos filmu seansus LNOB Jaunajā 
zālē, kā arī izstādi Latvijas Fotogrāfi-
jas muzejā. Tāpat iznāks Latvijas Na-
cionālā baleta simtgadei veltīta grāma-
ta Gadsimts vai viens mirklis?

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un 

baleta sabiedrisko attiecību vadītāja
2022. gada 7. novembrī

Baleta jauniestudējums „Serenāde“
„Carmina Burana“ – 20. un 21. gadsimta klasika vienā vakarā

„Serenāde. Carmina Burana.“
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2. septembris
Bija nežēlīgi agrs 

rīts, cēlāmies tumsā 
un plkst. 6 krogā ēdām 
brokastis. Ar ceļošanas 
maiņām lidojām taisni 
uz Bērdsvilu, kas ir 2,5 

stundas gaisa attālumā, lai būtu laicīgi 
uz pirmajām zirgu sacīkstēm.

Ar prieku ieņēma aizmugures sēd-
vietu, kad piloti ienāca un paziņoja, ka 
esot liela migla un būšot jāgaida, ka-
mēr tā pacelsies. Kroga telpas bija sa-
mērā klusas, ar Dženiju saskatījāmies 
un vienojāmies pie tukša galda.

Dženija stāstīja, ka tikai šogad, 
daži mēneši atpakaļ, kad mīļotie adop-
tētie vecāki abi aizgājuši aizsaulē, viņa 
ir sākusi meklēt bioloģiskos vecākus. 
Līdz šim no tā izvairījusies, jo negri-
bējusi viņus sāpināt.

Viņa pieteicās pie valsts reģistra, 
meklējot māti, kas tur ilgākus gadus 
esot bijusi ierakstīta, gaidot sakarus ar 
meitu. No tās saņēmusi dzīves stāstus. 
Māte esot bijusi Dienvidaustrālijas 
pirmā sieviete policistu rindās. Darba 
vietā esot satikusi vīru, kam bija ģi-
mene. Kļūstot stāvoklī, mātes vecāki 
viņu atraidījuši, un viņa pārcēlusies 
uz Sidneju, kur neviens viņu nepazītu. 
Viņai bijis 24 gadi, un nākamos divus 
gadus cīnījās viena, meitu audzinot 
bez ģimenes, sabiedrības vai valdības 
atbalsta.

Adoptēšana esot bijusi privāti or-
ganizēta. Kad jaunībā Dženijai bija 
vajadzīga dzimšanas apliecība, to ne-
viens neatrada, un departamentam tā 
bijis jāveido jauna.

Dženijas tēvs kara laikā izmucis 
no Latvijas. Viņam bijuši 16 gadi. 
Tēva tēvs esot bijis Rīgas Universi-
tātē fakultātes dekāns, kuru aizveda 
uz Sibīriju un tur nošāva. Tēva māte 
un māsa aizvestas uz spaidu darba 
nometni.

Amerikāņu zaldāti esot tēvu atra-
duši Vācijā, un pēc tam viņš viens pats 
izceļojis uz Austrāliju. Dženijas tēvs 

iebraucis Austrālijā 21 gadus vecs. 
No sākuma apmeties teltī un strādājis 
ostā. Pēc tam iesācis darbu kā tulks, 
tāpat kā Vācijā, jo pārvaldīja vairākas 
valodas. Adelaidē viņu aicināja darbā 
policistu galvenajā iecirknī.

Pēc viņu abu satikšanās Dženi-
jas māte, kas esot visus dokumentus 
paturējusi, esot tēvu atradusi, bet tas 
nomiris ar vēzi 3 mēnešus agrāk. Viņa 
zinājusi teikt, ka pie dzīves beigām 
tēvu esot vajājusi paranoja, un nevie-
nam klauvējienam pie priekšdurvīm 

neesot atbildējis, jo domājis, ka tur 
noteikti viņu gaidot komunisti. Darba 
gados tēvs esot bijis advokāts un īsu 
laiku politiķis.

Lēnām migla pazuda, un Rita 
mums paziņoja, ka labākais plāns 
būtu palikt Bērdsvilā trīs naktis, kur 
bija paredzēts palikt divas. Izlidojam 
plkst. 9 un lidojām pāri ziemeļu Eira 
ezera daļai, kur arī ir bagāta putnu un 
zivju dzīve. Ezera putnu šķirnes esot 
pie 170 000, un šos daudzumu mēģina 
saglabāt un attīstīt. Īpaši daudz redzē-
jām pelikānus. Vispār ezers ir tikpat 
liels kā Sidnejas osta un tikpat intere-
sants. Visvairāk iespaidoja lielais pla-
šums.

Šoreiz Pēters izvēlējās izmēģināt 
aizmugures divas sēdvietas, kur varēja 
vienu kāju izstiept starp krēsliem.

Tuvojamies Kvīnslandes robežai 
un tropu ietekmei, jo musona sezona 
ir atbildīga par redzamo, un šogad lie-
tus ir bijis ārprātīgi daudz. Lidojot pār 
redzējām ūdens kanālus kanāla galā. 
No augšas izskatījās, ka kāds ir tīšām 
savijis zemes audeklu ar vizuļojošām 

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (4)
Tuksneša ceļojums
Trešais turpinājums. Sākums LL724, LL725, LL726.

 
Turpinājums 13. lpp.

Ceļā uz Bērdsvilu.
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krāsām, un ievītie zaļumi visu satur 
kopā. Acīm nenobrīnīties par lielajās 
krāsu maiņām. Teica, ka kanāli izžūs 
trīs mēnešu laikā, un te atkal atgriezī-
sies tuksnesis.

Cessna kabīnē mēs visi sarunāja-
mies pa šo un to. Hana atrada fotog-
rāfijas savā mobilajā ar nupat iegādāto 
trusi Elmo un pagriezās, lai mums to 
lepni parādītu. Es tik domāju, kurš 
tad stūrē gaisa vāģi!? Pēc laika Hana 
piedāvāja blakus sēdētājam – otrā pāra 
kungam, izmēģināt vadīt lidmašīnu. 
Tas ar prieku klausīja un izmēģināja 
stūri – pa labi, pa kreisi, un tad nu bija 
daži momenti, kad skatījos, cik tuvu 
zemei īsti esam!

Mēs prasījām, vai galapunktā pilo-
ti apmetīsies pie mums. Iznāk, ka vi-
ņiem ir trāpījusies viena hoteļa istaba, 
jo plūda dēļ sarunātais pāris nevarēja 
ierasties. Pa to visiem pilotiem bija jā-
strādā aiz bāra. Vaicājām, kā viņiem 
gājis pa Covida laiku. Hana atbildēja, 
ka tūrisma skaitļi bijuši ļoti samazināti 
un arī toties arī kontrakta darbs lido-
jumiem, bet Viljamsa Krīka krogam 
bija vajadzīgas rokas pie bāra un ap-
kalpes, un visi esot turpinājuši dzīvot, 
strādāt un gaidīt maiņas. Bāra apkal-
pes trūkums galvenokārt bijis tādēļ, 
ka šos darbus pildīja ārzemju tūrisma 
jaunieši, ceļojot pa Austrāliju un pie-
pelnoties.

Hana arī pastāstīja, ka ne vienmēr 
vizinot cilvēkus. Bieži kabīnē esot 
dzīvnieki, apdraudēti, dažādiem pē-
tījumiem, un parasti tie ir numurētos 
būros. Tos jānogādā samērā īsā laikā 
no vienas vietas uz otru. Būri ērti sēž 
cilvēku vietās, kur krēslus var nolaist, 
jo bagāžas telpa ir pa aukstu. Kādreiz 
Hanu jāpaliek ilgāk pēc darba beigās, 
kamēr visi būri izskaitīti un papīri pa-
rakstīti gadījumā, ja viņa būtu nodo-
mājusi kādu paņemt uz mājām.

Ik pa gabalam redzam skrejceļus. 
Visām lielām saimniecībām tie ir labi 
uzkopti, skaidri redzami un pagari. 
Galvenais iemesls esot, lai gaisa me-
dicīniskai palīdzībai ir kur nolaisties.

Es paskatos uz Pēteri, un viņam 
seja palikusi bāla kā papīrs. Pasniedzu 
viņam maisiņu un ceru uz to labāko. 
Redzam pilsētas ēkas, garo Diamanti-
nas upi, kas apkampj Bērdsvilu, un no-
laižamies tik gludi, ka pat nemanam. 
Tagad saprotam, ka Bērdsvila ir kristī-
ta tieši tādēļ, kad lietus laikā visapkārt 
ir tik daudz putnu (putni angl. Bird). 
Esam Kvīnslandē, kur pulksteņus jā-
pastumj pusstundu uz priekšu.

Cerība uz siltumu ir nulle. Mūs 
sagaidīja slapja, auksta un dubļaina 
pilsēta. Lidlauks ir krogam blakus, no 
kura spēcīgi skanēja mūzika. Skatā-
mies, ka skatuve ir pilna ar mūziķiem, 
ļaudis sēž vai nu pie āra galdiem vai uz 
siena gubām, un visiem ziemas siltās 
drēbes mugurā.

Mēs paņemām bagāžu un aizgājām 
ielai pāri uz ovālu – uz mūsu designēto 
telšu rindu. Atradāmies telšu pilsētā, 
kā mūzikas festivālā jaunībā. Teltis 
bija ērtas, gultas mums bija saklātas 
ar dūnu segu un piedevām – iekšā ar 
gaismu. Vismaz esam tuvu labierīcī-
bām un dušām, kas atradās vagonos, 
piegādātas uz riteņiem un pieejamas 
uzkāpjot pa trepēm. Netālu bija pār-
segs uz stabiem, zem kura varēja lietot 
pievienoto elektrību, lai uzlādētu mo-
bilos, uzkarsētu dzērienu vai pudelēs 
ieliet ūdeni.

Pirms iebraucām, Rita katram ie-
deva krūzīti, uzkodas, kafijas un tējas 
maisiņus un tējkarotīti. Varējam darīt 

un braukt uz sacīkstēm, kad gribējām 
un atrast ko ēst pēc vēlēšanās. Gar 
ovāla malu bija izvietoti lielie ēdienu 
vāģi, un pēcpusdiena iesākās ar mazu 
saulītes vīziju. Ceram, ka dubļi drīz 
izžūst!

Aizstaigājām apskatīties beķere-
ju, kas atradās mums tuvu ovāla galā. 
Atpakaļceļā atradām lielu papes ga-
balu, mūsu „mājām“ – ieejas paklājs, 
pie kura atstājām dubļainās tupeles. 
Atmosfēra bija jauka. Apciemojām 
informācijas centru, kura priekšā 
kapela spēlēja Elvis dziesmas, un 
atradām, ka varam uz 24 stundām 
pieteikties uz brīvu WiFi,  ko varē-
jām lietot viņu telpās vai, ja ofiss bija 
slēgts, tad pie sēdekļiem ārā tuvu pie 
ieejas durvīm.

Konstatējām, ka, staigājot uz mā-
jas telti, dubļi bija slideni, un šad un 
tad tie uzsūca kurpes tik stingri, ka 
kāja izceļoja no kurpes, atstājot kurpi 
dubļos, gandrīz kā plūstošās smiltis...

Rita atradās mūsu telšu rindas pir-
majā teltī un palaida ziņas, ka dienas 
zirgu sacīkstes esot pārliktas uz svēt-
dienu. Tomēr galvenā diena bija nāka-
mā diena, un cerējam uz saulīti.

Katru satiekot, Rita izdalīja biļetes 
uz vakara boksa sacīkstēm.

Pēc vakariņām mēs debatējām, 
vai apmeklēt notikumu. Ārā bija gau-
ži auksts, bet nodomājām, ka cita ie-
spēja neparādīsies redzēt cirka veida 
izklaidi.

Biļetes pircēji stāvēja lielā pūlī 
pie ieejas, un galvenais vadītājs, stā-
vot skatuves priekšā, iepazīstināja ar 
trupas ļaudīm. Bija skaļas bungas un 
zvani. Katram trupas bokserim vaja-
dzēja, ar ko boksēties, un tie nāca no 
klātesošajiem skatītājiem. Naudas bal-
vas vilinājums vinnētājam palīdzēja 
brīvprātīgajiem pieteikties.

Bija humors un prieki, kamēr abas 
komandas sastājās. Vienīgā sievie-
te – boksere nosauca sevi par Bebri 
(Beaver). Kad uz skatuves intervēja 
viņas pretinieku, izrādījās, ka tā bija 
policiste no Barossa ielejas Dienvid-
austrālijā, kas skatītājiem baigi pati-
ka, un savu sajūsmu izteica to ar ap-
lausiem.

Brīnumainā Bērdsvila (4)
Turpinājums no 12. lpp.

Marija un Pēteris pie telšu mājas.
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pretinieka armiju, bet totāls iznīcinā-
šanas karš pret jebkuru tautu, kuru tā 
ir izraudzījusi par upuri. Ukraiņi to 
sajuta uzreiz, tāpēc jau pirmajās kara 
dienās visa tauta cēlās sevis aizsardzī-
bai. Vīri pieteicās armijā un zemessar-
dzē; teritoriālās aizsardzības vienību 
štati ļoti drīz tika pārpildīti.

Mēs ar šausmām varam tikai mi-
nēt, kāds būtu bijis mūsu liktenis, ja 
Putins būtu uzbrucis nevis Ukrainai, 
bet Baltijas valstīm. Mēs arī nezinām, 
kā tieši beigsies šis karš. Notikumi po-
litikā un karā kādreiz mēdz pagriez-
ties negaidīti absurdi.

Ja KF šajā karā netiks sakauta, bet 
tikai piekauta, tad pēc dažiem gadiem 
tā atgūsies, atjaunos savas militārās 
spējas daudz augstākā līmenī un tur-
pinās iesākto, bet tad jau daudz efek-
tīvāk.

Vienīgā pareizā rīcība situācijā, 
kamēr esam līdzās agresīvam kaimi-
ņam, pašiem tapt stiprākiem – fiziski, 
politiski, militāri, garīgi, morāli. Tas 
nozīmē celt savu aizsardzības gribas 
motivāciju un attīstīt savas kaujas spē-
jas. Jau mūsu identitātes kodā – dai-
nās, Kara dainās rakstīts:

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Ņem zobenu rociņā,
Ej uz krievu robežām,
Sargi savu tēvu zemi (31903)5

Tas nozīmē ne tikai apcerīgi skatīt 
šeit Brīvības piemineklī kaltos veltīju-
ma vārdus Tēvzemei  un  Brīvībai, bet 
iegravēt tos arī savā prātā un sirdsap-
ziņā, muguras smadzenēs kā refleksu: 
man,  latvietim,  šī  ir  vienīgā  Latvija, 
citas  nav  un  nebūs.  Tāpēc  man  tā  ir 
jāaizstāv – vienmēr, visur, visādi. Bie-
ži daudziem ir jautājums: kur saskatīt 
iespēju, kur ņemt spēku?

Sv. Raksti vēstīja: Bet  Tas Kungs 
stāvēja man klāt un deva man spēku.

Kad kārtējo reizi gaužamies par 
dzīves grūtībām, lai atceramies šo 
sv. Rakstu vietu, kas apraksta cīņas 
pieredzi. Tā iesākas ar bet – pretsparu 
visiem mūsu gļēvajam nevaru, nespē-
ju, negribu.

Ja sūrojamies par savas valsts kva-

litāti, tā aizbildinot nevēlēšanos to aiz-
stāvēt, lai atceramies teicienu Rīga nav 
un  nebūs  gatava, kur nu vēl Latvijas 
valsts. Lai kā, tā ir mūsu valsts; tātad 
mums ir iespējas to mainīt un labot.

Ja mēs atmetam tai ar roku, tas 
faktiski ir signāls ienaidniekam mūs 
okupēt. Un kā bija tad, to labi atcera-
mies. Ja kāds ir par jaunu, lai atminē-
tos, lai dodas uz Okupācijas muzeju 
vai paskatās videomateriālus no oku-
pētās Ukrainas.

Pasaulē nav vērtību vakuuma. Ja 
nebūsim piepildījuši Latvijas vērtīb-
telpu ar savām vērtībām, to darīs ag-
resors – Krievijas propaganda ar savē-
jām.

Latvijas Republikas Satversmes 
Ievads vēstī, ka Latvijas  identitā-
te  pastāv  Eiropas  kultūrtelpā. Mēs 
ilgāku laiku ar bažām raugāmies, 
kur vērtībiski šobrīd dodas Eiropa. 
Bet nu jaunā itāļu premjere Džor-
džija Meloni (Giorgia  Meloni) pēc 
savas ievēlēšanas sacīja:  „Mēs  ne-
cīnījāmies pret komunismu un neuz-
varējām  to,  lai  to  aizstātu  ar  jaunu 
starptautisku  režīmu,  bet  lai  ļautu 
neatkarīgām  nacionālajām  valstīm 
atkal  aizstāvēt  savu  tautu  brīvību, 
identitāti  un  suverenitāti.  ...  Kā-
pēc  ģimene  ir  ienaidnieks?  ...  Jo  tā 
ir mūsu  identitāte.  Jo  viss,  kas mūs 
nosaka,  tagad  ir  ienaidnieks  tiem, 
kuri  vēlētos,  lai  mums  vairs  nebūtu 
identitātes un lai mēs vienkārši būtu 
ideāli vergi patērētāji.

Un  tāpēc  viņi  uzbrūk  nacionāla-
jai identitātei, viņi uzbrūk reliģiskajai 
identitātei, viņi uzbrūk dzimuma iden-
titātei, viņi uzbrūk ģimenes identitātei. 
Es  nevaru  sevi  definēt  kā  itāli,  kris-
tieti,  sievieti,  māti.  Nē. Man  ir  jābūt 
pilsonim  x,  dzimumam  x,  vecākam  1, 
vecākam  2.  Man  ir  jābūt  numuram. 
Jo tad, kad es būšu tikai numurs, kad 
man vairs nebūs identitātes vai sakņu, 
tad es būšu ideāls finanšu spekulantu 
vergs. … 

Mēs  aizstāvēsim  Dievu,  valsti  un 
ģimeni.  ...Mēs  to  darīsim,  lai  aizstā-
vētu  savu brīvību.  ...Tā  ir mūsu misi-
ja. ...Čestertons6 rakstīja pirms vairāk 
nekā gadsimta: ...“uguns iedegsies, lai 
liecinātu, ka divi un divi ir četri. Zobe-

ni  tiks  izvilkti,  lai pierādītu, ka  lapas 
vasarā  ir  zaļas.“7  Tas  laiks  ir  pienā-
cis.“

Brīvības piemineklis mums vēsta 
ko būtisku: brīvība pastāv tikai kā no-
sargāta brīvība. Tā ir pienācīgi jāaiz-
stāv. Mums jāsargā sevi un savu brīvī-
bu garīgi, morāli un militāri. Vienmēr, 
visur un visādi.

Māc. emer. Dr. Guntis Kalme
2022. gada 11. novembrī
pie Brīvības pieminekļa

Vēres
1. Citēts no: Apsītis, Vaidelotis, Brī-

vības  piemineklis (R: Zinātne, 
1993), 6., 8. 

2. Сергейцев Тимофій, Что Россия 
должна  сделать  с  Украиной. 
http://ria.ru

3. https://meduza.io/
feature/2022/11/02/vinovatli
narodkonechnodavnasvseh
estimperskostifashistskost

 Tiņkovs šādi raksturo krievu men-
talitāti: [L]ai ģimene ir sūdos, sie-
va  sēž  ar  bērnu  bez  alimentiem   
tas ir normāli, bet priekš Krievijas 
viņš [tipiskais krievs] nomirs. Viņš 
negrib mirt  sava  bērna  dēļ.  Tāda 
bara kolektīva domāšana, nekādas 
demokrātijas  nekad,  verdzība. Ja 
verdzība tika atcelta pirms 150 ga-
diem, ko jūs gribat? Tauta  ..  bija 
dzimtcilvēki, kļuva par vergiem.

 https://rtvi.com/news/
pochemuyadolzhenmolchat
tinkovotomkakovoemu
bytrusskimbudushhembrendai
zhizniposleraka/

4. https://inforesist.org/rossijskij
millionervsyarossiya
pomazalasgovnomonnas
pomazal/

5. Jānis Rudzītis, red., Kara  dainas 
(R: Zelta ābele, 1943), 33. Tās 
50 000 eksemplāru metienā izdeva 
1943. gada aprīlī.

6. Gilberts Kīts Čestertons (Gilbert 
Keith Chesterton, 1874-1936) - an-
gļu rakstnieks.

7. G.K. Chesterton, Heretics (New 
York: John Lane, 1919), 303-305.

Sargāt brīvību
Turpinājums no 2. lpp.

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

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com

Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau piecpadsmito gadu.
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Freda Brof ījas (Fred Brophy) tel-
šu boksa trupa ir pēdējā pasaulē. Tā 
parasti apceļo Kvīnslandi un īpašus 
pavalsts festivālus. Pat to ir bijušas 
vairākas apbalvotas dokumentālas 
filmas. Fredam pieder divi krogi, un 
viņš stingri vada savus bokserus. Tie 
nedrīkst cīnīties ārpus telts, un bok-
su izrādei pieteikušies brīvprātīgie 
nedrīkst būt ne iedzēruši, ne piedzē-
rušies.

Par savu naudas vākšanu gaisa āt-
rai medicīniskai palīdzībai Bērdsvilē 
un tās apkārtnē Freds ir saņēmis Aus-
trālijas apbalvojumus – ordeņus un 
medaļas.

Mēs sēdējām teltī telts tīrā nakts 
aukstumā, bez vēja, kājas pirksti tur-
pat vai nejūtami, bet atmosfēra, ieskai-
tot apkārtējo humoru un to ko dzirdē-
jām no vadītāja kopā ar skaidrajām, 
zvaigžņotajām nakts debesīm, deva 
nereālu sajūtu.

Katram bokserim bija vai nu 2 vai 
3 izgājieni, un viņu kāju kustības bija 
gandrīz kā baleta soļi – tīri, aprēķinā-
ti, gludi un efektīgi. Brīvprātīgajiem 
negāja viegli, bet daži nopelnīja sev 

kabatas naudiņu.
Ģeneratora mūzika pavadīja mūsu 

nakts soļus uz telšu mājām. Mēģinā-
jām iemigt, bet plkst. 9 vēl dzirdējām 
Freda nākamās izrādes bungas un 
zvanus.

Nakts vidū man tā sala, ka pagrābu 
garās bikses, kuras bija kājās, atstājot 

Adelaidi.
Pa zemes ceļu šodien būtu bijis 

722 km, bet ar taisno lidojumu – ap 
500 km.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 18. nov., plkst. 18.00 Valsts 
svētku karogu nolaišana pie DV nama. 
Saviesīgs vakars DV namā. Uzkodas 
par brīvu.
Svētdien, 20. nov., plkst. 13.30 Valsts 
svētku karogu uzvilkšana Tālavā.
Svētdien, 20. nov., plkst. 14.00 Valsts 
svētku akts Tālavā. Viesu runātājs atv. 
NBS komandieris ģenerālleitnants 

Raimonds Graube. Ieeja nez maksas.
Svētdien, 20. nov., plkst. 18.00 Valsts 
svētku saviesīgs vakars ar vakariņām 
DV namā. Vakariņas $20. Pieteik-
ties līdz 13.nov., zvanot Ilzei Mūsiņai 
0421282262.
Otrdien, 22. nov., plkst. 10.00 līdz 
12.00, ALB namā mākslas grupā vie-
sosies Kristi Biezaite un parādīs audu-
ma krāsošanas un sietspiedes tehni-
kas. Visādu līmeņu mākslinieki laipni 

aicināti. Dalības maksa $15, LAIMAS 
klientiem $5.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 26. nov., plkst. 11.00 ALB 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1942. dziedātājs Ojārs Grīnbergs.
1947. aktrise Lilita Ozoliņa.
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.

20. novembris
Anda, Andīna, Vigo
1891. filozofs Pauls Jurevičs.
1904. tautsaimnieks, vēsturnieks Ed-
gars Dunsdorfs.
1917. Ukrainas Centrālā Rada pasludi-
nāja Ukrainas Tautas Republikas dibi-
nāšanu.
1928. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Egons Eversons.
1962. Kubas raķešu krīze: atbildot uz 
PSRS piekrišanu izvākt raķetes no 

Kubas, ASV prezidents Džons Kene-
dijs pavēlēja pārtraukt Kubas blokādi.

21. novembris
Zeltīte, Andis
Starptautiskā televīzijas diena
2002. NATO samita laikā Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Rumānija, 
Slovākija un Slovēnija tika uzaicinātas 
pievienoties NATO blokam.

22. novembris
Aldis, Aldris, Alfons
1970. diplomāte, ārlietu darbiniece, 
prezidenta padomniece Selga Silkalna.

23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds
1752. Krievijas senāts noraida 
D. Šteinhauera lūgumu uzņemt viņu 
par Rīgas namnieku.

24. novembris
Velta, Velda
1887. katoļu garīdznieks, garīgās lite-
ratūras autors Staņislavs Vaikuļs.
1952. politiķis un lauksaimnieks, 
LR zemkopības ministrs (2009.g. 
12.marts – 2011.g. 25.okt., 2014.g. 
22.janv. – 2019.g. 23.janv.) Jānis Dūk-
lavs.

25. novembris
Katrīna, Katrīne, Kadrija, Kate, Trīne
Katrīnas diena
1887. rakstnieks Edgars Ardenss (īsta-
jā vārdā Eduards Gulbis).
1917. literatūrzinātniece Milda Kalve.
1918. Vācijas pagaidu valdība ģene-
rālpilnvarotā Baltijas zemēs Augusta 
Vinniga personā atzina Latvijas neat-
karību de facto.
1982. politiķis Raivis Dzintars.  ■

Brīnumainā Bērdsvila (4)
Turpinājums no 13. lpp.

Freda Brofija boksa trupa.
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Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. novembrī.
€1 = 1,54150 AUD
€1 = 0,87455 GBP

€1 = 1,68970 NZD
€1 = 1,04040 USD

namā būs pēdējā šī gada tikšanās. 
Cepsim piparkūkas (mīkla būs sagā-
dāta) un baudīsim atspirdzinājumus. 
Lūdz līdzi ņemt mīklas rulli un spie-
žamās formiņas. Dalības maksa $10, 
LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 2. dec., plkst 18.00 Tāla-
vas dārzā šī gada pēdējā  LAIMĪGĀ 
STUNDA. Ja nelabvēlīgs laiks, bū-
sim kafejnīcā. Vakariņās Yros - $12. 
Pieteikšanās obligāta, zvanot vai 
nosūtot īssziņu Intam Puķītim mob: 
0419894007 līdz 25. nov. Ja ir kādas 
dietiskas vajadzības, lūdzam to pazi-
ņot  piesakoties. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 20. nov.,, plkst. 12.00 Valsts 
svētku dievkalpojums.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 9.00 baz-
nīcas zālē ALELDA Sinode.

Brisbanē
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Neatkarības proklamēšanas akts 
Latviešu namā. Ieeja brīva. Gardas 
svētku uzkodas $8 (iekļauta glāze šam-
panieša). Kopā godināsim Latvijas ne-
atkarības pasludināšanu ar muzikāliem 
priekšnesumiem, apsveikumiem, un  
goda viesi no Latvijas – bijušo Nacio-
nālo bruņoto spēku (NBS) koman-
dieri, ģenerālleitnantu  Raimondu 
Graubi! Lūdzu reģistrēties caur Event-
brite saiti: https://www.eventbrite.com.
au/e/415116513667 līdz 21.nov. Ja re-
ģistrēties nav iespējams, rakstiet uz: 
 brisbanelatviancommunity@gmail.com
Sestdien, 3. dec., plkst.13.00 – 16.00 
Latviešu namā Ziemassvētku kafejnī-
ca un latvisku Ziemassvētku gardumu 
pasūtīšana. Pieteikšanās līdz sestdie-
nai, 26. nov.. https://www.eventbrite.
com.au/e/458294700787

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Kanberā 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38 
David St., Turner ACT kur notiek lat-
viešu skola, tautas deju mēģinājumi un 
patērzēšana pie alus kausa vai vīna glā-
zes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes. 
Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs 
ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties ie-
priekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ivetai 
Leitasei 0402 054 854 jeb Mārim Nei-
manim 0481 099 880. Latvieši, latviešu 
dzīves biedri, draugi, satiksimies!

Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 20. nov., plkst. 13.00 Latvi-
jas Valsts svētku dievkalpojums Sv.Pē-

tera baznīcā, Reid.

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Sestdien, 19. nov., plkst. 11.00 Latvie-
šu ciemā Daugavas Vanadžu sanāksme.
Sestdien, 19. nov., plkst. 14.00 Latvie-
šu namā Latvijas Valsts svētku sarīko-
jums. Svētku runu teiks bijušais NBS 
komandieris atvaļinātais ģenerālleit-
nants Raimonds Graube.
Svētdien, 20. nov., plkst.10.00 DV 
mītnē novusa nodarbības.
Piektdien, 25. nov., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 3. dec., plkst. 12.00 DV mīt-
nē Vanadžu pusdienas. Pieteikties pie 
Koi 0416234758 līdz iepriekšējai treš-
dienai. Pusdienu cena $30, ieskaitot 
šampānieti.
Sestdien, 3. dec., plkst. 16.00 Latvie-
šu namā, Valiant! Brauciens uz brīvu 
Latviju filmas izrāde – Kultūras dienu 
līdzekļu vākšanas sarīkojums.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 18. nov.,  plkst. 19.00 Lat-
vijas valsts svētku dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien, 27. nov., kapusvētki Fokne-
ra (Fawkner) kapsētā:

plkst. 10.00 – Sv. Krusta kapos.
plkst. 11.30 – 1. latv. ev. lut. kapos.

Pertā
Piektdien, 18. nov., plkst. 18.00 karo-
ga novilkšana un Svētku akts Latviešu 
centrā. Līdzņemami groziņi.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. nov., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums. Pirmā Advente.

Sidnejā
Piektdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts 
svētku akts Latviešu namā. Svētku 
runu Latvijas  drošība  šodien  un  rīt 
teiks bijušais NBS komandieris at-
vaļinātais ģenerālleitnants Raimonds 
Graube. Uzstāsies Latvijas Universi-
tātes sieviešu koris Balta un Sidnejas 
Latviešu vīru koris. Tiešraide SLB 
mājas lapā un Facebook vietnē.
Sestdien, 19. nov., vēstniecības pār-
vietojamās pasu darbstacijas izbrau-
kums Latviešu namā. Pieteikšanās 
līdz 12.nov. https://pieraksts.mfa.gov.
lv/lv/australijaizbraukums/index
Svētdien, 20. nov., plkst. 15.00 Latvi-
jas kora Balta koncerts Latviešu namā.
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 SLT 
izrāde Dilles tante Latviešu namā.
Sestdien, 3. dec., plkst. 9.30 Pamat-
skolas izlaidums un eglīte Latviešu 
namā.

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

Sarīkojumi, ...
Turpinājums no 15. lpp.

Svētdien, 20. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. dec., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 13. nov., plkst. 10.00 SLB 
namā Lāčplēša dienas piemiņas diev-
kalpojums un Garīgās pārrunas.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00. SLB 
namā dievkalpojums un Garīgās pār-
runas.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Latvijā
Piektdien, 18. nov., plkst. 16.00 Mazā 
ģildē Latvijas 104. gadadienas svētku 
koncertā Dzimtenes  ainavas.  Uzstā-
sies Rīgas Doma kora skolas jauktais 
koris, mākslinieciskais vadītājs Jurģis 
Cābulis, pianiste Agnese Egliņa un Rī-
gas Doma kora skolas solisti. Koncer-
tu moderēs mūzikas žurnāliste Liene 
Jakovļeva. Ieeja ar bezmaksas ielūgu-
miem, kas no 10. nov. pieejami Biļešu 
paradīze kasēs.
Piektdien, 18. nov., plkst. 21.00 Mazā 
ģilde Latvijas Republikas proklamē-
šanas 104. gadadienai veltīts koncerts, 
kurā uzstāsies Jauniešu koris BALSIS, 
tā mākslinieciskais vadītājs Ints Te-
terovskis, diriģenti Kamila Siliņa un 
Georgs Zujevs, Haralds Arnis (kon-
trabass), Valts Pūce (klavieres), Andris 
Sējāns (balss) un instrumentālais an-
samblis Ievas Dzērves vadībā. Ieeja bez 
maksas.
Piektdien, 18. nov., Latvijas dibināša-
nas 104. gadadienā Likteņdārzs aicina 
uz ikgadējo tradīciju – saulrieta sagai-
dīšanu dārza amfiteātrī, savukārt die-
nas garumā no plkst. 12.00 jaunajā Sa-
ieta namā būs radošā darbnīca Latvija 
sirdī  un  pie  sirds, kurā ikviens ir ai-
cināts izgatavot patriotiskas piesprau-
des un rotas valsts svētku laikam. 
Likteņdārza amfiteātrī, sagaidot saul-
rietu, apmeklētāji varēs sildīties pie 
lielā ugunskura un iedegt sveci, kopā 
veidojot simbolisku Latvijas kontūru. 
Sveces šim nolūkam ieteicams ņemt 
līdzi katram pašam, taču tās būs iespē-
ja par ziedojumu iegādāties arī Saieta 
namā. Visas dienas garumā Likteņdār-
za amfiteātrī tiks atskaņoti fragmenti 
no Imanta Ziedoņa un Raimonda Ti-
gula audiogrāmatas Epifānijas. ■

Eiro kurss


