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Ieslodzītais latviešu žurnālists Greste ticis pie prestižas balvas Melburnas Latviešu vidusskola

Ieslodzītais latviešu izcelsmes
žurnālists Pēteris Greste, kurš
joprojām atrodas cietumā
Ēģiptē, šonedēļ saņēmis otro
augstāko Austrālijas žurnālistikas balvu kategorijā «visievērojamākais ieguldījums žurnālistikā».

Trīs televīzijas kanāla «Al Jazeera» žurnālisti tika apcietināti,
atspoguļojot Ēģiptē notikušos
nemierus. Viņi tika apsūdzēti
terorismā un melīgas informācijas izplatīšanā. Gresti, «Al
Jazeera» angļu redakcijas Kairas biroja vadītāju, Ēģiptes un
Kanādas pilsoni Muhamedu
Fahmiju, kā arī producentu Baheru Muhamedu arestēja pagājušā gada 29. decembrī. Tiesā
viņi tika atzīti par vainīgiem
sakaros ar aizliegto «Musul-

Apbalvojumu Grestes vārdā saņēma viņa brālis Endrjū. «Paliec stiprs, brāli, mēģināsim
tevi dabūt mājās uz Ziemassvētkiem,» viņš teica. Žurnālistikas balvu saņēma arī Austrālijas telekanāla ABC žurnālists
Haidens Koopers par savu darbu, atspoguļojot Grestes tiesas
prāvu Ēģiptē.

maņu brālību», kā arī «melīgu
ziņu izplatīšanu», un ieslodzīti
uz septiņiem gadiem cietumā.
Fahmijam tika piespriesti vēl
papildus trīs gadi cietumā par
to, ka viņa kabatā tika atrasta
lodes čaulīte, kuru viņš pacēla
no zemes protestu vietā.

Gresti atbrīvot vairākkārt aicinājusi arī Latvija. Ārlietu
ministrija pat izteikusies, ka šī
lieta aizēno Latvijas un Ēģiptes
divpusējās attiecības. Iepriekš
izskanējusi informācija, ka notiesātos, tostarp Gresti, varētu apžēlot Ēģiptes prezidents.
Ēģiptes tiesa 1. janvārī izskatīs
apelācijas prasību «Al Jazeera»
žurnālistu lietā.
www.tvnet.lv

Piemin staļiniskā terrora iznīcinātos PSRS latviešus

7. decembrī Latvijā kā parasti
klusi atzīmē Pret latviešu tautu
vērstā totālitārā komūnistiskā
režīma genocīda upuru piemiņas dienu, kuras laikā piederīgie atceras 1937. – 1938. gadā
staļiniskā genocīda laikā nogalinātos Padomju Savienības
latviešus. Šī diena kopš 1998.
gada tiek atzīmēta decembra
pirmajā svētdienā.
Organizācijas ”Rīgas Memoriāls” vadītāja Ruta Ozoliņa
informēja, ka bojāgājušos tradicionāli piemin svētdienas
dievkalpojumā Sv. Pētera baznīcā Rīgā. Pēc tā ļaudis, kas vēlas ar sveci vai ziediem godināt
etniskajās tīrīšanās nošautos vai
nomocītos Padomju Savienības
latviešus, dodas pie piemiņas
svētvietas, kas kopš 1992. gada
iekārtota minētajā baznīcā.
Terrors pret latviešiem sākās
saskaņā ar 1937. gada 30. no-

vembra Iekšlietu tautas komisariāta tautas komisāra Nikolaja Ježova pavēli, kas paredzēja
ar 3. decembri vienlaikus visā
PSRS sākt par ”spiegošanu,
diversijām, pretpadomju darbību aizdomās turēto” latviešu, visu latviešu politemigrantu, latviešu iestāžu, kultūras
biedrības “Prometejs”, klubu,
latviešu strēlnieku sekciju un
citu biedrību darbinieku latviešu arestus. Īpaši no latviešiem
bija ”jāattīra” PSRS drošības,
aizsardzības, kā arī citas valsts
iestādes un lielākie uzņēmumi. Reālitātē tas nozīmēja, ka
tika sagrauta ne vien PSRS latviešu kultūras un sabiedriskā
dzīve, iznīcināta izdevniecība
”Prometejs”, teātris ”Skatuve”
Maskavā un teātris Smoļenskā,
latviešu skolas, bet arī faktiski
likvidētas arī 372 latviešu zemnieku kolonijas, kas Iekškrievijā un Sibīrijā pastāvēja kopš

19. gadsimta. Kā raksta vēsturnieks Jānis Riekstiņš, no PSRS
dzīvojošajiem 230 000 latviešu
“pa latviešu līniju” arestēja 22
360 cilvēkus, no kuriem 74%
nošāva. Šie skaitļi nav galīgi,
jo daudzi latvieši tika nomocīti
cietumos un nometnēs, kā arī
arestēti citu tautību pārstāvju
vajāšanas kampaņās.

No arestētajiem un nošautajiem
tikai neliela daļa latviešu piederēja lielinieku elitei, piemēram, čekisti Jūlijs Daniševskis
un Jēkabs Peterss, nomenklatūras pārstāvji Jēkabs Alksnis,
Roberts Eidemanis, Jānis Rudzutaks. Masveidā tie tomēr
bija ”mazie latvieši”, tostarp
kultūras ļaudis – aktrise Marija
Leiko, literāts Linards Laicēns,
mākslinieks Gustavs Klucis.
Upuru vidū bija arī leģendārais
latviešu strēlnieku pulkvedis
Jukums Vācietis.
Latvijas Avīze

Vidzemes skolu 6. Patriotiskās dzejas festivāls

“Brauc mājās, Latvieti!”

11.
novembrī
Salacgrīvas
kultūras namā notika jau
sestais festivāls, kura mērķis ir paplašināt jēdziena
patriotisms=latviskums izpratni, populārizēt dzeju, paaugstināt skolēnu, skolotāju un bibliotēkāru zināšanas, aktīvitāti,
veidot iemaņas dzejas rakstīšanā, veicināt grāmatu lasīšanu.
Viena no festivāla pamataktīvitātēm ir skolnieku dzejas
konkurss, kas tiek izsludināts
ik pārgadus Vidzemes reģiona
skolās. Labākie konkursa darbi
tiek publicēti dzejas grāmatā.

Šis unikālais notikums caur
dzeju, dzejniekiem, grāmatām,
emocionāliem brīžiem Lāčplēša dienas noskaņā, var rosināt
skolēnus un arī pieaugušos aizdomāties, kas ir patriotisms,
latviskums. Saglabāt Dzimtenes mīlestību, nosargāt vēlmi
dzīvot un strādāt TIKAI Latvijā un Latvijai - tā ir festivāla
būtība.
Mammucīt !

Maijs – smaržīgs un jauks –
Pavasaris taču !
Šurp atlido stārķi, meklējot
pērnās ligzdas,

Tikai mamma mana – Īrijā...
Trīs gari gadi,
Kad mammas nav blakus...
Mīlu viņu ļoti, ļoti
Un kopā gribas būt arvien.
Drīz noraušu prieka asaras
Un apskauju mammu cieši, cieši !
Tikai žēl, ka tas nav te – Latvijā,
Bet gan tālajā Īrijā...
Lāsma Zanda Malvesa (6. kl.)
(Turpinājums 5. lpp)

Abiturienti ir Lija Andersone, Kalvis Švolmanis, Kārla Jaudzema.
Foto: Andris Švolmanis.

Melburnas Latviešu vidusskolas gada noslēguma akts notika
sestdien, 29. novembrī Melburnas Latviešu namā. Vidusskolu
beidz Lija Andersone, Kārla
Jaudzema un Kalvis Švolmanis.
Aktu atklāja mācītāja Daiņa
Markovska vadītais svētbrīdis,
kurā viņš atgādināja, ka ir jauki, ka katrs skolas audzēknis
ir individs ar savu personību,
ar savām dotībām. Skolas vadītājs, Kārlis Brēmanis, sniedza skolas darbības pārskatu.
Trīs klasēs sestdienās ir kopā
vienpadsmit audzēkņi, un trīspadsmit pieaugušie ir divās
otrdienas vakaru klasēs. Šis ir

bijis aizņemts un ražīgs gads ar
vairākiem speciāliem projektiem un nodarbībām. Kalpaka
dienas aktā audzēkņi stāstīja
par latviešu partizānu Leonīdu
Reimani, kas cīnījās pret okupantiem gados pēc Otrā Pasaules kara. Jaunieši sagatavoja
un sniedza dziesmu viktorīnu
abu latviešu skolu pēcpusdienā. Kopā ar Daugavas skolas
bērniem vidusskolnieki sagatavoja divas kora dziesmas,
kuras dziedāja Valsts svētkos.
Audzēkņi piedalījās daiļamatniecības darbnīcās oktobrī, un
trīs audzēkņi bija Sveika, Latvija! braucienā. Liels projekts
bija filmas gatavošana Kultūras
(Turpinājums 2. lpp.)

Nobela prēmijas laureātu godināšana
Nobela prēmijas laureātu godināšanas koncertā, kas notika 8.
decembrī Stokholmā, mūzicēja Kristīne Opolais un Andris
Nelsons.

Nobela prēmijas piešķiršanas
nedēļā tradicionāli notiek klasiskās mūzikas koncerts, kurā
šogad Zviedrijas Karalisko
filharmonijas orķestri diriģēja
Andris Nelsons, bet kā soliste

līdzās izcilajam zviedru trompetistam Hokanam Hardenbergeram uzstājās soprāns Kristīne Opolais.

Prestižais Nobela prēmijas
laureātu godināšanas koncerts
šogad notiek desmito reizi, tas
pulcē Nobela prēmijas laureātus, Zviedrijas karalisko ģimeni un viesus.
www.la.lv

