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novēl
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Rituma darbinieki!
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus,
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Nākamais senioru saiets
piektdien, 13. aprīlī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 4 . lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju
idnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā.

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, pases numurs, personas kods un saņēmēja bankas
konta numurs (IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita
cilvēka bankas konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas latos.
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SLB valdes sēde
7. martā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.
Seniors ziņo, ka 11. februārī ir
piedalījies Sidnejas DV 60 gadu
darbības atceres svinībās un apsveicis
viņus SLB vārdā.
Uz nama pārziņa posteni ir
pieteikušies vairāki cilvēki. Valde ir
izvēlējusies Inesi Petersonu un viņa
ieradīsies Austrālijā maija sākumā.
Ir saņemta pateicības vēstule no
Zvaniniekiiem Latvijā par dāvanu Bērnu
patversmei.
Ivars Šeibelis ziņo, ka seniori 2012.
gadu iesāka ar labi apmeklētu saietu
(pāri par 50 dalībnieki). Šoreiz mūsu
saieta zvaigzne bija ekonomisko
zinātņu lektore Dr. Anna Liscova. Dr.
Liscova sniedza ļoti interesantu, zinīgu,
un labi saprotamu pārskatu par trīs
temām Latvijā – statistiskiem datiem
par Latvijas ekonomiju, par Latvijas
Sarkanā Krusta jaunatnes rosību, un par
lauksaimniecības atdzīvināšanu Latvijā.
Visi sekojam viņas stāstījumam ar lielu

interesi, kam sekoja prāvs skaits viņai
uzstādītu jautājumu.
Starpbrīdī pacēlām pa glāzei
šampanieša par godu jaunajam
darbības gadam, un baudījām Dāmu
kopas dāmu piedāvātos labumus, par
ko viņām liels paldies. Tad skatījāmies
video ierakstus no Latvijas televīzijas.
Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik
Biedrībā sastāv 419 biedri, no kuŗiem
18 ir goda biedri un 119 mūža biedri.
Pagājušā mēnesī ir iestājušies 6 jauni
biedri. Ritumu abonē 79 tautieši. Uz
Latviju ir aizsūtīti 17 naudas pārvedumi
kopsummā $17,561.
Nolemj ka pa Biedrības 60 gadu
jubilejas pēcpusdienas laiku sarīkos
gleznu un fotografiju izstādi Baltā zālē
un lielās zāles aizmugurē. Lūgs Ojāru
Gresti šo izstādi izkārtot.
Ella Mačēna un Ivars Štubis ir
apsolījušies sniegt īsu koncertu
Biedrības 60 gadu jubilejas sarīkojumā.
Ir iespējams ka koncertā būšot oriģinālas
kompozīcijas.
Pēteris Kļaviņš

Bibliotēkas darba laiks

Ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00
Senioru saieta laikos, piektdienās no 11.00 līdz 12.00
Sestdienās no 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar Imantu Līci grāmatnīcā
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Foto: Rūdolfs Nemme

N

Biedrības 60 gadu jubilejas svecīšu dedzināšana

Senioru saiets

ākošais senioru saiets notiks
Sidnejas latviešu namā, piektdien,
13. aprīlī, plkst. 12.00. Kafejnīca būs
atvērta, kā parasti, no plkst. 11 00, lai jūs
varētu satikties ar daugiem un paziņām
un baudīt SLB Dāmu kopas sagādātos
gardumus.
Sāksim senioru saietu ar filmu
Sarkanais un brūnais kas ir par Otrā
Pasaules kaŗa latviešiem, svešu varu
rīdītiem, mānītiem un apspiestiem, bija
jākaŗo zem svešiem karogiem abās
frontes pusēs. Brālis pret brāli, tēvs pret
dēlu. Kaŗā upuru skaits visai nepilnīgi
atspoguļo katra atsevišķā cilvēka un
visas nācijas traģēdiju.

Otrā daļā skatīsimies jaunāko
latviešu TV sērijas raidījuma “Eņģeļu
māja” otro daļu.
Uldis Misiņš

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2012. gada martā SLB ir apsveikusi
Andri Kaņepi, Elmāru Vanagu, Annu
Liepiņu, Brigitu Voitkusu, Pēteri Ķepīti,
Eugeniju Tubergu, Aleksi Zundānu,
Jēkabu Ozolu, Zentu Feldmani, Valiju
Mikolaju un Hertu Kārkliņu.

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs

Kaspars Svenne

Dzimis 1911. g. 4. oktobrī, Viborgā, Somijā
Miris 2012. g. 13. martā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis
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. marta sarīkojumā dzirdējām Ojāra
Grestes stāstījumu par šī gada 3x3
norisi Zilo kalnu pilsētiņā Springvudā
no 2. līdz 8. janvārim, kuŗu papildināja
gan fotografijas, gan satura savilkums
uz lielā ekrāna. Tā kā 3x3 sarīkojumā
piedalījušies tikai daži no senioru saieta
apmeklētājiem, Ojārs Greste pastāstīja
vairāk par šī pasākuma izcelšanos un
vēsturi.
3x3 sarīkojumus iesāka Līga Ruperte
Amerikā 1981. gadā. Pirms tam bija
bērnu nometnes, bet nekas vecākiem.
Doma bija jaunā pasākumā iesaistīt
3 paaudzes: bērnus, viņu vecākus
un vecvecākus, kādēļ arī skaitlis 3.
Austrālijā pirmais šāds sarīkojums
notika 1983. gadā, bet Latvijā 1990.
gadā, pēc tam tādus tur rīko katru
gadu un pie tam pat 2 vai 3 reizes

Foto: Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets martā

gadā. Austrālijā tādas notiek katru
gadu pēc kārtas Sidnejā, Adelaidē
un Melburnā, kur notiek Kultūras vai
Jaunatnes dienas. Sarīkojuma mērķi
ir: latvisko zināšanu paplašināšana,
latviskās kopības sajūtas veicināšana
un latviskās draudzības sekmēšana.
Līga Ruperte ierosinājusi, ka sarīkojumā
viens otru uzrunā ar „tu”, neraugoties
uz to vai uzrunātais ir jaunietis vai
prezidente, lai visi justos ka vienā
gimenē. Šī gada sarīkojumā bijuši 86
dalībnieki. Sarīkojuma programma: rīta
sadziedāšanās, referāts (1 stundu gaŗš),

Ojārs Greste stāsta par 3x3 saietu
Springvudā.
5

sekojošas ievirzes: Ilzes Jaunbērziņas
vadībā par prāta spēku (cilvēkam esot
7 dažādas smadzenes), Ilzes Nāgelas
vadībā par krāsošanu uz zīda, teātŗa
ievirze Ilonas Brūveres vadībā, sports,
dziedāšana Jāņa Ozola vadībā, vitrāžu
darināšana Irēnes Ziedares vadībā,
zīmēšana Dzidras Mičelas (Mitchell)
vadībā, latviešu valoda Ilzes Tomas
(Thomas) vadībā (par pareizrakstību,
īpatnībām izteiksmē un ģenetīvu) un par
tīmekļa (interneta) lietošanas līdzekļiem
Arņa Grosa vadībā. Vēl bija grupas
jeb puduŗi sekojošām nodarbībām:
novusam, koklēšanai Laimas Jansones
vadībā, mutvārdu vēsturei Edgara un
Ojāra Grestes vadībā, dienas avīzei
Tauriķis Gunāra un Ilzes Nāgelas
vadībā (agrākie avīzes vadītāji bija
Jānis Dūšelis un Pēteris Kļaviņš), bērnu

Foto: Gita Nistecka

ievirzes priekšpusdienā, latviešu valoda,
puduri – interešu grupas, atsevišķa
bērnu programma, vakara nodarbības,
bērnu pasaka (lasīja Jānis Čečiņš
no Roalda grāmatas) un vēlā vakara
programma vecākiem, kad bērni jau
aizgājuši gulēt. Viesos parasti ielūdz tos
pašus, kas ielūgti Kultūras vai Jaunatnes
dienās. Šoreiz bija Baltijas Balsis un
Laima Jansone ar kokli (atsevišķi
priekšnesumi,. kaut gan pati arī piedalās
Baltijas Balsīs). Priekšlasījumus
teikuši: Gunārs Nāgels par lingvistiku,
Edgars Greste par mutvārdu vēsturi,
Uldis Ozoliņš par Latvijas polītiku,
Anna Liscova par Latvijas ekonomiku
un Sandris Žeivols par savstarpējo
sazināšanos (komunikāciju). Pēdējais
studē, lai iegūtu doktora gradu Sidnejas
universitātē. Sarīkojumā bijušas

Sporta nodarbībās bērni piedalās “iekštelpu klintīs kāpšanā.
Foto pārpublicēts no 3x3 saieta dienas avīzes – Tauriķis nr 5
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programma Ilonas Brūveres un Māras
Mores vadībā, teātris, dziedāšana un
rotaļas Lauras Jēkabsonas vadībā,
zīmēšana un gleznošana Anitas
Misiņas vadībā, rokdarbi Gundegas
Zariņas vadībā un sports, kuŗā varēja
vingrināties šaušanā ar loku, klinšu
(akmens) kāpšanā un peldēšanā. Ar
bērniem kopā bija iepazīšanās, Baltijas
Balss koncerts, šķēršļu gājiens, dziesmu
kaŗš, danči, filmas un atvadu vakars. Vēl
arī vēlā vakara programma un Latvijas
TV žurnālists. Savilkumā uz ekrāna
pieminēti daudzie 3x3 atbalstītāji: LAAJ
un LAAJ KF, Adelaides latviešu biedrība,
ALMA, DV nodaļas, laikraksts Latvietis,
Svētā Krusta draudze Melburnā,
Sidnejas latviešu biedrība, Sidnejas
Selonijas kopa un SKKS. Segmenta
nobeigumā redzējām un dzirdējām
izvilkumus no koŗa ievirzes.
Saieta otrā daļā, pēc starpbrīža,
radīja 1 stundu un 46 minūtes gaŗo
filmu Baiga vasara par laiku no 12. jūnija
līdz 19. jūnijam 1940. gadā, kad esot
aizgājis pēdējais kuģis uz Vāciju. Filmu
ražojis Andrejs Ēķis, režisors Aigars
Graube. Galvenās lomās Uldis Dumpis
(ministrs Munters), Arturs Skrastiņš un
Jānis Reinis (radio darbinieki Roberts un
Kārlis), Inese Caune (baltvācu studente
Latvijā Izolde Vāgnere) un Uldis Vazdiks
(prezidents Dr. Kārlis Ulmanis).
Īsumā, radiofona darbinieks Roberts
ziņo par kaŗa darbību Norvēģijā un
Francijā un gatavošanos dziesmu
svētkiem Daugavpilī. Kādā braucienā
iepazīstas ar studenti Izoldi, kuŗā
ieskatījies arī viņas tēva draugs
ministrs Munters, kam krievi uzdevuši
pierunāt valdību nepretoties padomju
okupācijai. Filmas darbības laikā
dažādi notikumi Rīgas radiofonā,
valdības sēde, diplomātu balle Ķemeŗu
viesnīcā, padomju tanku iebraukšana
pa Latvijas lauku ceļiem un Rīgā, un

bēgšanas mēginājumiem ar vācu kuģi.
Munters atzīstas Robertam, ka desmit
gadus kalpojis Ulmanim un tagad
vēlas saņemt pelnīto samaksu. Viņš
pierunā prezidentu dot viņam pilnvaras
nodošanai sūtnim Zariņam Londonā un
otru viņam pašam ar atļauju brīvi rīkoties
ar 80 miljoniem latu, kas, valdības
noguldīti, atrodas ārzemēs. Robertam
izdodas no Muntera izvilt atļauju Izoldei
izbraukt uz Vāciju, bet Munteru pašu
krievi aiztur pēc sievas, krievietes
Natālijas Petrovnas sūdzības. Kas zin,
cik daudz filmā ir vēsturiskās patiesības,
cik daudz literāras fantāzijas, bet tā ir
sprigana, interesanta un diezgan labi
parāda tā laika notikumus, noskaņu un
gaisotni.
Juris Krādziņš

Mākslinieki īstenībā
un sapņos

N

ovērtējot mākslas darbus iepazīstam
dažādu līmeņu māksliniekus.
Visas mākslas attīstas un pilnveidojas
neatlaidīgā darbā. Ar pāris gleznām
gadā nepietiek, lai noturētos pieņemamā
glezniecības pakāpē. Liels talants
ir jākopj, mazāku talantu progresīvi
jāattīsta.
Nesen piedalījos ALMAs pilnsapulcē,
kur no vairāk kā simts ielūgtajiem
biedriem ieradās apmēram ducis. Ir
mākslinieki kuŗem ALMA praktiski vairs
nav vajadzīga, jo sasniegumu vadīti, tie
var apgrozīties austrāliešu mākslinieku
sabiedrībā. Vai mūsu Mākslinieku
apvienība vispār ir vajadzīga? Biedru
pasīvās nostāja dēļ šobrīd visu
organizātorisko un praktisko darbu
darītājs ir Ojārs Greste (Es no savas
puses viņam pateicos par lielo darbu).
7

Visiem māksliniekiem gandarījumu
sagādaja grāmatas Austrālijas Latviešu
Mākslinieki izdošana. Dagnija Greste
bija viena no galvenajiem grāmatas
iniciātoriem un sgatavotājiem. Tagad
grāmata ir pārdošanā par pazeminātu
cenu.
Līdz šim mākslas izstādes
Latviešu namā tika rīkotas pāris
reizes gadā, parasti kāda sarīkojuma
laikā, ap 14. jūniju kopā ar igauņu un
lietuviešu māksliniekiem. Latviešu
namā ir iespējams sarīkot arī savas
personīgās izstādes. Zinām, ka vairāki
no pazīstamajiem māksliniekiem ir
„aizgājuši pasaulē” meklēt savu sapņu
piepildījumu. Brīva ir iesildītā vieta mūsu
Latviešu namā atkal kādai izstādei.
Aina Sveile

Kalpaka piemiņas
sarīkojums

Pulkveža Oskara
Kalpaka, viņa bataljona un
Studentu rotas piemiņas
dievkalpojums un akts
šogad notika svētdien, 4.
martā. Dievkalpojums Svētā Jāņa
baznīcā iesākās ar Latvijas karogu
ienešanu svinīgā gājienā, kuŗu vadīja
prāvests fil! Kolvins Makfersons (Colvin
MacPherson), patrus. Viņam sekoja
Korporāciju Kopas Sidnejā (K!K!S!)
seniors Indriķis Kalniņš, selonus, un ar
K!K!S! karogu Andris Galviņš, selonus
un karoga sardzē Valdis Krādziņs, frater
letticus un Janis Daniklifs, selonus.
Pēc viņiem citu, atsevisķo studentu
korporāciju pārstāvji: Pēteris Manass,
lettonus, Artis Medenis, latvus, Valentīns
Trankels, beveronus, Andris Arnoldijs,
frater metropolitanus, Māris Celinskis,
frater lataviensis un Arnis Kārkliņš, frater
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livonicus. Gājiena noslēgumā Daugavas
vanagi, kuŗu karogu nesa Juris Sīlis,
bet karoga sardzē Helmuts Vabulis un
Rūdolfs Nemme. Dievkalpojumu vadīja
prāvests, ērģeles spēlēja draudzes
priekšniece Tamāra Koškina.
Zīmīgi izvēlēta pirmā baznīcas
dziesma Dievs, Tavā priekšā nākam
ar karogu. Saīsinātā sākuma liturģijā
prāvests lasīja no pirmās Pāvila vēstules
korintiešiem 13. nodaļas „Ja es runātu
ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man
nebūtu mīlestības, tad es būtu (tikai)
skanošs vaŗš vai šķindošs zvārgulis...”
un no Jāņa evaņģelija 15. nodaļas „Es
esmu īstais vīna koks, un mans Tēvs
ir dārza kopējs... Palieciet manī, un es
jūsos. Kā zars nevar nest augļus no
sevis, ja tas
nepaliek pie vīna koka,
tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī...” Pēc
otrās dziesmas Sibeliusa Finlandia
melodijā Ved mani Dievs un manas
gaitas svētī sekoja svētruna, kuŗai
prāvests bija izvēlējis pamatu no 118.
psalma 5. līdz 9. pantam, „...labāk ir
paļauties uz to Kungu nekā cerēt uz
cilvēkiem...” Dzīvē sastopamies ar
dažādiem cilvēkiem, kuŗu starpā ir
kāds, kas prot mūs uzmodināt. Tāds
bija pulkvedis Kalpaks, kas kļuva par
simbolu brīvai un neatkarīgai Latvijai.
Tā neradās viegli, bet ar upuŗiem.
Pravietis Jeremija (vecā Derībā) runās
pieminēja savas tautas attālināšanos no
Dieva, kam sekoja grūti laiki (Babilonijas
gūsts). Tādēļ arī mums ir aicinājums
likt Dievu pirmā vietā, paļaujoties
uz Dievu, ne cilvēkiem. Pēc trešās
dziesmas „Debestētīt, Tava roka vada
tautu likteņus: varenos pie zemes loka,
saulē ieceļ sērdieņus”, pieminēja par
tēvzemi kritušos ar klusuma brīdi, bet
lūgšanas daļā teica, ka latviešu kaŗavīri
gājuši cīņā, dziedot Dievs, Kungs ir
mūsu stiprā pils. Dievkalpojuma beigās
dziedāja Latvijas himnu, bet, pēc

Kalpaks cēlies no vārda
„kalps”, bet, saplūstot
vārdiem „kalps” un
„acs” radies Kalpacs
un vēlak Kalpaks. Pēc
50 gadiem baznīcas
grāmatās rakstīts,
ka Kalpaki dzīvojot
ne tikai Liepsalās,
bet arī Ķeikeniekos,
Pabrauklē
un
Paukulniekos. Liepsalu
vārds nosaukts pēc
dižkokiem – ozoliem un
liepām.Tālāk, pastāstot
Kalpaka biografiju,
Goda sardze baznīcā: Valdis Krādziņš, Fr. Lett; Indriķis
pieminēja, ka Lubānas
Kalniņš, Sel; Andris Galviņš, Sel; Jānis Daniklifs, Sel.
draudzes skolā par
skolotāju bijis Pasītis,
viens
no
vēlākiem
socialdemokrātiskās
karogu svētīšanas pie altaŗa, gājiens
organizācijas
Gaisma
dibinātājiem, kas
ar karogiem atstāja baznīcu šoreiz ar
Daugavas vanagiem pirms korporāciju Kalpakam iemācījis arī vijoles spēli.
Sekodams tēvoča Juŗa padomam,
locekļiem.
Aktu draudzes zālē atklāja K!K!S! Kalpaks izmācījies par virsnieku cara
seniors, pieminot, ka 1919. gada 3. martā laika krievu armijā, pēc izdienas ieguvis
sākās Kalpaka bataljona pretuzbrukums poručika pakāpi un kļuvis par rotas
Latvijā iebrukušai lielinieku armijai. komandieri. Pirmā pasaules kaŗa laikā,
Kalpaka bataljonā cīnījās arī Studentu piedaloties krievu – austriešu frontē, par
rota, kuŗu bija dibinājušas studentu panākumiem ieguva Annas ordeņa 4.
pakāpi. 1915. gada beigās ieguva arī Sv.
korporācijas.
Svētku runu teica Jānis Daniklifs, Juŗa ordeņa 4. pakāpi. Pavisam kopā
selonus, iesākot ar vārdiem, ka ieguvis 6 ordeņus ar pašu augstāko
„Oskars Kalpaks uzņēmās paveikt to, varonības zīmi. Runatājs retoriski
ko neuzdrošinājās neviens cits.” Te vaicāja: kāda viņam bija motivācija
neatkārtošu visu teikto, bet, kaut gan turpināt savu militāro karjēru? Un
par Kalpaku bijušas daudzas runas un atbildēja ar dzejnieka Friča Bārdas
priekšlasījumi, daudzreiz vēlāk atklājas vārdiem:
Nav vēl īstās. Trūkst vēl. Trūkst vēl
kādi vēsturiski sīkumi, kas citur nav
pieminēti vai piemirsti. Tā, stāstot par viena krusta
Baltā koka krusta svešā mežmalā.
Kalpaka piedzimšanu Meirānu pagasta
Kas nav guvis tā, tam tomēr vēl ir sveša
Liepsalās, šajā runā pieminēja, ka tur
Varonība pēdējā un augstākā.
bijusi triju sētu kopa (Kalpaki, Zvēri,
Rutki). 19. gadsimta sākumā Lubānas
Pēc vācu – krievu kaŗa beigām,
luterāņu draudzes mācītājs pierakstījis, at griezies dzimtenē, viņš, pēc dažu
ka Liepsalās dzīvo ģimene ar uzvārdu mēnešu strādāšanas laukos, brāļa
Kalpacs. Vēsturnieki domājot, ka saimniecībā, devās uz Rīgu, kur kļuva
9

par komandieri latviešu vienībām, kuŗām
bija 3 rotas (Cēsu, Virsnieku rezerves
un Studentu). Pēc Kalpaka nāves no
smaga ievainojuma „viņa iedvesmotā
varonība un nodibinātās tradīcijas bija
tas spēks, kas palīdzēja nacionālai
armijai galu galā pilnīgi atbrīvot Latviju”.
Runas beigu daļā pieminēja arī
leģiona piemiņas dienu 1944. gada 16.
martā, kad 15. un 19. leģiona divīzijas
austrumu frontē pie Veļikajas upes
izcīnīja smagas cīņas virspulkveža
Artūra Silgaiļa vadībā ar sarkanarmiju.
2006. gada 22. jūnijā Rīgā atklāja
Oskara Kalpaka pieminekli Elīzabetes
ielā, pie kuŗa vēlāk atzīmēja katra
Latvijas bruņoto spēku komandieŗa

maiņu. „Kalpaka atspulgs piemineklī
nosvērti un cerīgi vēro apkārt notiekošo
dzīvi”, teica Jānis Daniklifs un nobeidza
ar vārdiem: „Starp latviešiem Latvijā
un arī Austrālijas latviešiem Oskara
Kalpaka tēls ir tīrs un dzidrs. Ir teikts,
ka ne vienmēr ir nozīmīgas runas, bet
gan spēja rādīt savas zemes mīlestību
vārdos un darbos. Svarīgi ir apzināties,
ka ikviens no mums ar savu darbību
var mainīt savas tautas likteni. Kas tic,
tas uzvar.”
Pēc interesantās runas K!K!S! seniors
pateicās runas teicējam, bet dāmām par
ēdiena sagatavošanu un dāmu kopas
priekšniecei Dairai Tuktēnai par tā
organizēšanu. Sarīkojuma apmeklētāji,

Pirmā rindā: Indriķis Kalniņš, Sel.; Andris Galviņš, Sel.; Kolvins Macferson, Patria;
Helmuts Vabulis, Fr. Metr.; Juris Sīlis, Rūdolfs Nemme. Otrā rindā: Valdis Krādziņš,
Fr. Lett.; Jānis Dunnicliff, Sel.; Valentīns Trankels, Bev.; Jānis Gulbis Lett.; Artis
Medenis, Latvia. Trešā rindā: Andris Arnoldijs, Fr. Metr.; Māris Celinskis Fr. Latav.;
Arnis kārkliņš, Fr. Liv.
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kas sēdēja pie klātiem galdiem, pie
tiem vēl pakavējās saviesīgā brīdī
pie ēdieniem un atspirdzinātājiem
dzērieniem. Dziedāja arī dziesmas,
kuŗas iesāka Bruno Meiers, selonus,
ar Es kaŗā aiziedams, Artis Medenis,
latvus, vadīja Daugavas abas malas
un Pulcējaties latvju dēli, bet Valdis
Krādziņš, frater letticus, Visiem rozes
dārzā ziedēj’.
Juris Krādziņš

S

Ciešanu laika
priekšlasījums
Sidnejas ev-lut
draudzes namā

vētdien, 11 martā, pēc dievkalpojuma
prāvests Kolvins Makfersons(Colvin
MacPherson) lasīja par ciešanu laika
notikumiem un nozīmi, no kuŗa te
sniegšu dažus izvilkumus.
Ciešanu laiks iesākas Pelnu dienā,
kas šogad bija 22. februārī. Parasti
pirms Pelnu dienas daudzās zemēs
svin trīs dienu gaŗu karnevālu (kas
nozīmē atvadīšanos no gaļas) no
svētdienas līdz otrdienai, kas šogad
iekrita no 19. līdz 21. februārim un kas
beidzās otrdien, kuŗu franču valodā
sauc par Mardi Gras (nozīme: otrdiena
ar gavēšanas nakti). Seko ciešanu laiks
ar 7 svētdienām līdz Pūpolu svētdienai
(angļu valodā - Palmu svētdiena), kuŗai
katrai ir cits nosaukums. Palmu vai
pūpolu svētdienā Kristu Jeruzālemē
sagaidīja ar gavilēm, jo sagaidīja, ka
Viņš atbrīvos jūdu tautu no romiešiem,
bet Kristus padzina tirgotājus no tempļa,
kur tie bija ievākušies ar saviem naudas
maisiem. Sekoja galvenā ciešanu
nedēļa, kuŗā nozīmīgākā diena bija

Zaļā ceturtdiena. Tajā vispirms Kristus
mazgāja savu mācekļu (arī Jūdasa)
kājas, tā norādot, ka lielākais ir tas,
kas citiem kalpo. Tajā dienā arī pirmo
reizi bija Svētais Vakarēdiens, pēc
kuŗa Kristus ar mācekļiem devās
uz Ģetzemenes dārzu. Tur arī Viņu
sagūstīja Jūdasa vestie apcietinātāji
un aizveda uz tiesu piektdienas rītā pie
jūdu mācītājiem, no turienes pie romiešu
administratora Poncija Pilata, no tā pie
ķēniņa Heroda, bet no tā atkal pie Poncija
Pilāta. Citi mācekļi bailēs aizbēga, bet
Pēteris noliedza, ka jebkad būtu pazinis
Jēzu Kristu. Pēc notiesāšanas Kristu
veda uz Golgatu, kur Viņš mira ap 3
pēcpusdienā. Tajā brīdī pārplīsa lielā
tempļa aizkars. Šis aizkars aizsedza
templi, un tur reizi gadā drīkstēja ieiet
tikai augstākais jūdu priesteris. Ar
aizkara pārplīšanu templis atvērās tā,
ka tagad tur varēja ieskatīties katrs.
Bagātais Jozefs no Arimatijas pieprasīja
un saņēma Jēzus ķermeni, lai apglabātu
sev piederošā kapu nodaļā. Sestdiena
pagāja klusi, bet svētdiena pienāca ar
augšāmcelšanos, kas ir pavisam cits
stāsts. Ar to pabeidzās ciešanu nedēļai
piemērotais priekšlasījums.
Juris Krādziņš

Š

Sidnejas ev.–lut.
draudzes dārza
svētki

ogad notika svētdien, 18. martā pēc
dievkalpojumu Sv. Jāņa baznīcā, kas
iesākās ar Eduarda Baštika atdzejoto
baznīcas dziesmu Kad redzu, Dievs,
es Tavu roku darbu.. Prāvesta Kolvina
Makfersona (Colvin MacPherson)
svētruna bija par Lūkasa evaņģēlija
10. nodaļas 38.- 42. pantiem ar tematu
Labā daļa. Dārza svētku dievkalpojumu
11

svinīgi kuplināja draudzes ansambļa
nodziedātās divas dziesmas: Gribu
dziedāt Tev, Kungs un Dāvida dziesmu.
Draudzes namā čaklās dāmas
p r i e k š n i e c e s Ta m ā r a s K o š k i n a s
vadībā bija sagatavojušas svētku
mielastam gaļas pankūkas, bet tiem,
kas vēlējās kaut ko citu, vēsu salātu
ēdienu, bez tam vēl pīrāgus, dažādas
kūkas un torti pie kafijas. Jau ilgi pirms
dievkalpojuma un mielasta sākšanās

labi apmeklētā sarīkojuma dalībniekiem
pārdeva loterijas biļetes gan par pilniem
kurvīšiem, gan žāvētiem lašiem, gan
forelēm, kā arī lielai loterijai ar 50
laimestiem. Laimestu izloze Ivara Birzes
un Viktorijas Mačēnas vadībā notika pēc
pusdienām, un bija daži laimētāji, kas
izvilka lielāku skaitu laimīgo biļešu, kaut
gan viņu vārdus neminēsim.
Juris Krādziņš

Pieaugums Sidnejas Latviešu pamatskolā un
Spēļu grupā.
18. februāris bija otrā skolas nedēļa
Sidnejas pamatskolā. Priekšpēdējā
nedēļā mums bija Spara peldēšanas
sacensības. Pagājušonedēļ mēs sākām
skolas dienu ar īsu Vilku koncertu. Kas
par burvīgu veidu, kā iesākt skolas gadu!
Bet šī, otrā skolas nedēļa, arī nemaz
nebija notikumiem nabaga. Latviešu nams
bija pilns ar latviešiem no visām pusēm!
Pat no pirmās rīta gaismas. Nams bija jau
vaļā plkst. 7.00. Daži ēda brokastis – olas

2012. gada skolas saime
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ar speķi, citi tikai pļāpāja, bet katrs galds
drīz bija pilns.
Ir labi redzēt, ka Sidnejā latvieši tiešām
vērtē un vēlas saudzēt mūsu latviešu
valodu un latvietību. Kāds vīrs kafejnīcā
esot teicis, ka te bērni maisoties pa kājām.
Man bija sajūta, ka: “Te ir vienotība!”, bet
pie sevis es arī domāju, ka es daudzas
sejas nepazīstu.
Skolas bērni laicīgi sastājās rindās,
un deviņi jaunie bērnudārznieki mēģināja

izlīst mammām no
brunču apakšas. Daži
netika pārāk tālu.
Tur jau ir drošība.
Pilnīgi saprotams –
jauni apstākļi, jaunas
sejas. Es arī slēptos!
Citi atkal drošsirdīgi
stāvēja savas bērnu
dārza klases rindā.
Tā kā mums šogad
ir jauni skolēni – (skola
šogad ir pieaugusi no
18 uz 24 bērniem),
mums ir arī jaunas
skolotājas. Marita
Lipska un Gundega Spēļu grupas nodarbības
Zariņa pa abām šogad
bija daudz jaunu seju; gan vecāki, gan
māca 3. klasi.
Skolas bibliotēka atsāka atkal darbību, bērni spēlējās un gāja rotaļās. Sandra
un to vadīs Valda Tailora (Taylor) un Dragūna, mūsu mūzikas skolotāja ir
Ingrīda Veidnera. Šogad mūsu bibliotēkai pamatskolai, ir spēļu grupai, ar bērniem
būs riteņi! Grāmatas nāks pie bērniem, dziedāja lustīgi, dziedoši stāstīja stāstiņus,
bērni piedalījās pantiņu skaitīšanā.
nevis otrādi.
Skolas bērni ar skolotājiem kopā Izmēģinājām arī jaunos instrumentus
gatavoja uzvedumus, ko nākamnedēļ, - plakanās bungas un sakņu un augļu
25. februārī un mūsu skolas Draudzīgā kratekļus. Spēļu grupas rīts beidzās ar
aicinājumā, uzvedīs, lai parādītu ,,Aijā, žūžū”, un bērni gandrīz aizmiga
vecākiem, ko viņi pa vasaru ieguva. Bērni, vecāku rokās, līdz viņus cēla augšā ar...
kas piedalījās 3x3 saietā, uzvedīs ludziņu, ,,Visi bērni aizmiguši. Jāceļ viņi augšā!”
Es tagad piedalos spēļu grupā ceturto
ko paši uzrakstīja, un Vasaras vidusskolas
dalībnieki dziedās dziesmas (latgaliski), reizi, un šis būs mans desmitais gads. Es
un arī spēlēs instrumentus. Viņi arī izlasīs beidzot jūtos kā mājās.
Māra More
rakstus par saviem pirmajiem iespaidiem
Vasaras vidusskolā.
Mūsu skolā vecāki ir uzsākuši gatavot
karstas pusdienas. Pirmā nedēļā ēdām
garšīgas desas un ķīniešu salātus par
Skolā var dabūt
brīvu, jo mums pagājušajā gadā ar
pusdienas
pusdienām bija veicies tik labi, ka vecāki
idnejas Latviešu biedrības skolas
bija pat sakrājuši naudu skolas labā. Mēs
pārzine Māra More savā aprakstā,
ēdām veselīgas paštaisītas picas un
desiņas. Pie katras maltītes par lētu cenu starpcitu, raksta ka tagad skolā vecāki
gatavo pusdienas.
nāca klāt arī augļu salāti un sula.
Šie vecāki ir Daiva un Lolita, tiešām
Spēļu grupu šogad vada Linda Galviņa.
Spēļu grupas istabā (Mārtiņa Siliņa zālē) ir vērts noskatīties kā viņas abas

S
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Foto: P. Kļaviņš

PS. Ja jums interesē mūsu jaunā
audze, tad kādreiz atnāciet sestdienas
rītā uz Namu un papriecājaties par to,
ka latvieši pēc gaŗajiem gadiem, kas
pavadīti svešumā, vēl aizvien darbojas
savā Namā un galvenais jaunā audze
aug.

Lolita Jurāne un Daiva Tuktēna
darbojās. Abas cep, vāra un sautē ka
katli un pannas šķird, kā arī pārrunā tās
sestdienas un nākamās ēdienu kartes.
Viņas abas tekalē kā skudriņas arī pa to
laiku ir jāapkalpo sestdienas rīta publika
ar kafiju, tēju maizītēm un pīrāgiem.
Tad kad viss ir sagatavots pusdienām,
tiek uzrakstīta ēdienu karte un nu ēdāji
var stāties rindā lai izbaudītu Daivas
un Lolitas kulināros mākslas darbus.
Rindā stāv bērni, vecāki gan arī pa
vecvecākam, man kā jau ar zināšanām
par to kas notiek aizkulisēs nebija
jāstāv rindā, lai tiktu pie Lolitas garšīgās
aukstās zupas. Tā bija tikpat garšīga,
ja ne garšīgāka par to, ko ēdu Latvijā
pagājušā gada vasarā.
Paldies Daivai un Lolitai!
Ināra Krūmiņa

Vai ir laiks likvidēt
Latviešu jauniešu
apvienību Austrālijā?

Laiki mainās. Latviešu sabiedrība
Austrālijā mainās. Laiks ir pienācis
apspriest Latviešu jauniešu apvienības
Austrālijā nākotni. 33. Jaunatnes
dienas Sidnejā bija sekmīgas un
labi apmeklētas. Toties LJAA sēdē
Jaunatnes dienu laikā ieradās tikai
seši jaunieši – nepietiekami, lai ievēlētu
jaunu valdi.
Kad LJAA 2002. gadā atjaunoja
darbību bija tāds kā īss atmodas periods
Austrālijas latviešu jauniešu sabiedrībā.
Dažus gadus notika jauniešu rīkoti
sarīkojumi un nopietnas pārrunas par
mūsu sabiedrības nākotni. Bet, kā jau
bieži tiek pieminēts, mūsu sabiedrība
samazinās. Jaunieši kas darbojās LJAA
darbojās arī citās organizācijās. Iesēdās
nogurums, laika trūkums. Apstākļi

Paaugstinātas SLB biedru maksas
Sākot ar 2012. gadu visas biedru maksas ir paaugstinātas sekojoši:
Pilna maksa $33.00, pensionāriem 27.50, studentiem $11.00.
Mūža biedra maksa $440.00.
SLB biedri saņem Rituma brīveksemplāru.
Nebiedriem Rituma abonēšana $44.00.
SLB statūti paredz, ka visi maksājumi ir kārtojami līdz tekošā gada 31.
martam.
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mainijās tiem jauniešiem kas bija
saistīti ar LJAA atjaunošanu – ģimenes
pieaugumi, darba pienākumi – un maz
jauniešu ir nākuši klāt viņu vietās.
Tagad, desmit gadus vēlāk, ir laiks
izvērtēt LJAA nākotni. Vai ir cits veids kā
veicināt jauniešu darbību un pārstāvēt
viņu intereses? Vai LJAA varētu eksistēt
kādas citas organizācijas paspārnē?
Vai ir kāda cita organizācija, kas varētu
veikt LJAA darbu? Vai, šajās dienās, kad
jaunieši var ar jaunu technoloģiju ātri un
viegli sazināties ar citiem jauniešiem
gan Austrālijā, gan Latvijā, LJAA vispār
vairs ir vajadzīga?
LJAA sēdē 33. Jaunatnes dienu
laikā proponeja LJAA likvidēšanu.
LJAA statūti nosaka, ka ir jānotur otra
sēde kur klātesošie biedri nobalso par
LJAA nākotni. Šī sēde, un pārrunas
par LJAA nākotni notiek 2012. g. 19.
maijā, Melburnas Latviešu namā.
Lūdzam ieinteresētiem cilvēkiem nākt
ar konkrētiem priekšlikumiem un bez
aizspriedumiem. LJAA likvidēšana būtu
nožēlojama, bet vai nav iespējams, ka
varētu būt cits, labāks atrisinājums kā
pārstāvēt jauniešus mūsu sabiedrībā?
Daina Kaina

L

Rita Kalnējais
Belvoir teātrī
Sidnejā

abi! Labi! Labi! Tā latviešu mūzikas
skolotājs uzslavē savu skolnieku
Ritas Kalnējās lugā Babyteeth (Piena
zobi).
Tikpat pazīstams ir ziņojums skaļrunī
Stratfildas stacijā, ka vilciens uz Benkstaunu
aties pēc dažām minūtēm. Tālākais ir stāsts
par mūsdienu ģimeni ar tās priekiem un
bēdām. Vairāk gan bēdām par viņu 14
gadīgo meitu Millu, kuŗu pamazām pieveic

neārstējama vēža slimība. Stacijā, gaidot
vilcienu, Milla iepazīstas ar kādu jaunu
puisi, šķiet narkotiķi, bez īstas mājvietas.
Abu starpā pamazām rodas mīlestība un
Moses pārnāk dzīvot Millas vecāku mājā.
Tēvs par to nav pārāk priecīgs, bet ikdienas
dzīve rit tālāk.
Patiesībā lugas darbība sākas no
beigām, kad Milla ir jau mirusi. Pēc pirmās
ainas, skatuvei vairākkārt griežoties
nonākam pie sākuma.
Autore ir nosaukusi lugu par mīlestības
stāstu (love story), kas speciāli rakstīta
Belvoir teātrim. Es skatījos 15. marta
izrādi. Aktieru spēle bija nevainojama, kas
ir raksturīgi šim teātrim. Kaut īsti nebija
izprotams mūzikas skolotāja robustais
tēlojums. Lugas režisors pirmajā cēlienā
bija izvēlējies diezgan strauju ritmu, kas
manuprāt nogurdināja skatītājus. Otrajā
cēlienā bijām liecinieki Millas slimības
nenovēršamībai. Atmiņā palika skumjā
bezvārdu aina, kad pēc Millas nāves, tēvs
un Moses apskauj viens otru.
Luga beidzās ar mūzikālu starpspēli
Millas piemiņai, jo viņa mācījās spēlēt
vijoli. Ienāca prātā, ka te, turpinot latvisko
pavedienu, labi būtu skanējis Dārziņa
Melancholiskais valsis.
Rita Kalnējais 2001.gadā beigusi
Viktorijas Mākslas koledžu un spēlējusi
dažādas lomas gan Melburnas, gan
Sidnejas teātŗos. Babyteeth ir viņas otrā
luga. Žēl, ka mums nav vairs neviena
žurnālista, kas varētu uzrakstīt interviju ar
Ritu Kalnējo.
Ilga Niradija

Piedzīvojumi Zilajos
kalnos

Zilo kalnu pakājē Springvudā
pusotras stundas braucienā no Sidnejas
šogad no 2-8. janvāra notika Austrālijas
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PĀRRUNAS PAR LATVIEŠU
JAUNATNES APVIENĪBAS
AUSTRĀLIJĀ NĀKOTNI

Pēdējā Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā
kopsanāksmē proponēja likvidēt LJAA.
Izsakiet Jūsu domas par svarīgiem jautājumiem:
 Vai ir jaunieši kas grib un spēj turpmāk vadīt LJAA?
 Vai ir efektīvāks veids pārstāvēt jauniešu intereses
Austrālijas latviešu sabiedrībā?
 Vai ir laiks likvidēt LJAA?

Pārrunas notiek Melburnas Latviešu namā sestdien, 2012 g.
19. maijā plkst 10.00. Visi gaidīti.

Vairāk informācija pieejama rakstot ljaa.info@gmail.com
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3x3 2012 saiets. To vadīja Ojārs Greste
ar tēmu ‘Mūzika un māksla pie dabas
krūts’. Četras dienas katru dienu no rīta
līdz vēlam vakaram bija dziedāšana,
māksla, teātra mēģinājumi, valodas
stundas, referāti un citas kulturālas un
sabiedriskas nodarbības. Piektā diena
bija izbraukumu diena. Tad bija izdevība
atslābināties pie dabas krūts.
Izbraukuma dienas rīts bija apmācies.
Pareģots lietus. Taču nevar jau visu dienu
līt! Varbūt mākoņi kādu brīdi pacelsies un
pat uzspīdēs saule. Taču Zilajos kalnos
ir skaisti arī lietainā laikā. Sasēdāmies
privātās mašīnās un kādu pusstundu
braucām līdz nonācām pašos kalnu
augstumos. Uz kalniem bija nosēdusies
bieza migla. Braucēji miglā izklīduši.
Ieteikti bija divi ceļa mērķi. Daļa
dalībnieku aizbrauca taisnā ceļā uz
Katumbu (Katoomba). Tur slaveno Triju
māsu klinšu veidojumu sedza blīva migla.
Neko nevarēja saredzēt. Citi brauca uz
Ventvorta ūdenskritumu (Wentworth
Falls), lai piedalītos pārgājienā pa
Nacionālo pāreju (National pass). Tur
sanācām tikai četri drošsirdīgi gājēji.
Zilie kalni izveidoti no samērā
līdzeniem augstumiem, kuŗos laika
gaitā izvagotas milzīgas, dziļas ielejas.
Nācionālā pāreja sākas kalnu augstumos.
No turienes klinšu sienā ir izveidotas
stāvas kāpnes un takas, pa kuŗām
var kāpt simtiem metrus lejup. Mēs tie
četri gājēji sen vairs neesam jauni, bet
vislabākajos mūža gados! Kāpām vien
kādus 300 metrus pa klinšu sienu lejā.
Gan jau augšā atpakaļ uzkāpsim!
Vēsā apmākusies diena bija ideāla.
Jo dziļāk nokāpām, jo migla arvien vairāk

izgaisa un atvērās skaisti zilgani skati.
Satikām daudz dažādu tautību cilvēku,
pat četrus no mūsu 3x3 nometnes.
Apbrīnojām kanjonētājus, kuŗi turēdamies
pie virves, laidās caur ūdenskritumu
pa klintīm lejā. Pašā apakšā satikām
ģimeni ar 2 un 4 gadu veciem bērniņiem.
Četrgadīgais no augstumiem bija nokāpis
pats. Atpakaļ augšā tēvs solīja viņu
uznest.
Mēs nesteidzāmies. Paēdām, apbrīnojām dabu un tikai palēnām sākām
kāpt augšup, pa stāvu taku klinšu sienā.
Mūsu Ilze vienreiz ieminējās, ka gribētu
palikt turpat uz vietas, lai tik nav vairs
jākāpj. Varētu dzīvot kā budistu mūks,
lūdzot pārtiku no garāmgājējiem. Lai

Anna Liscova.

Nākamais Ritums būs 2012. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. APRĪLIM.
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nu kā, mēs tomēr četru stundu laikā
nostaigājām 4.6 kilometru gaŗu gājienu
ar visu kāpšanu augšā un lejā pa klintīm.
Visi četri nometnē atgriezāmies ļoti
apmierināti.
Sanāca, ka pēc pāris nedēļām mēs ar
vīru atkal devāmies tai pašā pārgājienā.
Šoreiz līdz bija Anna Liscova, kuŗa no
Latvijas bija atbraukusi atvaļinājumā, lai
Austrālijā atpūstos. Annai kāpšana pa
klintīm skaitās tīra atpūta! Kur labāk kā
Nacionālajā pārejā?
Kad izgājām, smidzināja. Toties
izskatījās, ka debesis skaidrojas. Pusceļu
nostaigājām galīgi sausi. Skaistā vietā
zem klintīm paēdām pusdienas. Pa to
laiku sāka stipri līt. Gājiens bija jāturpina,
citas izejas nebija. Kā apgājām ap stūri,

tā mums uz galvām it kā ar spaiņiem no
debesīm gāzās ūdens. Klintīs virs mums
bija izveidojušies tādi kā ūdenskritumi.
Bīstami tie nebija, bet izmirkām gan
pamatīgi. No lietus vairs nebija ko
sargāties.
Tad tik sākām tā īsti izbaudīt dabas
skaistumu un varenību. Lietū viss
izskatījās krāšņāks. No visām pusēm bija
dzirdama ūdens dunoņa un krākšana. Kad
nonācām pie Ventvorta ūdenskrituma,
atradām, ka tas kļuvis baigs, plašs un
tik skaļš, ka pat ar kliegšanu nevarējām
lāga sazināties. Ūdens strauji gāzās lejā
un stipri virpuļoja. Takas lielie akmens
bluķi pazuduši zem ūdens. Neuzdrošinājāmies iet pāri. Bija vien jāiet atpakaļ pa
to pašu ceļu, pa kuŗu bijām nākuši.

Sidnejas Latviešu biedrības
Dāmu kopas

GADSKĀRTĒJAIS SARĪKOJUMS
Svētdien, 2012. gada 22. aprīlī, plkst. 12.00
Sidnejas Latviešu namā
ar siltām pusdienām, priekšnesumiem
un
lielo un mazo loteriju
Visi laipni lūgti pavadīt
jauku pēcpusdienu mājīgā draugu pulkā
Ieeja $5.00
18

Lietus lija arvien stiprāk. Arī kā mazi bērni. Aiz mums palika zilo
atpakaļ ceļā bija ūdenskritumi. Tie bija brīnumu zeme. Tā ir viegli pieejama
apbrīnojami īsā laikā stipri pieņēmušies kuŗam katram, kas var brīvi pastaigāt un
spēkā un dziļumā. Mēs bridām pāri, kāpt pa kāpnēm. Kājās vajag kārtīgus
stingri turēdamies pie margām. Zābaki apavus, galvā cepuri un pie rokas
dzeramo ūdeni. Drošības pēc līdzi vajag
piepildījās ar ūdeni.
Te pēkšņi mums pretim nāca divi stalti ņemt arī siltas drēbes un kādu desu
jauni policisti, apvaicājās, kā mums iet, no vai ko citu ēdamu. Var gadīties, ka zilo
kurienes nākam, vai aiz mums ir palicis brīnumu zemē ir jāpārnakšņo!
vēl kāds cilvēks. Pārliecinājušies, ka
Baiba Vītola Haringtona
mēs esam spējīgi paši saviem spēkiem
tikt atpakaļ, tie
turpināja kāpt
pa klintīm lejā.
Drīz pēc viņiem
lejā steidzās
pāris glābēju ar
virvēm. Dziļi ielejā
esot bijuši plūdi.
Dažiem cilvēkiem
bijis jāpalīdz tikt
atpakaļ. Augstienē
viņus gaidīja
vesela rinda
policistu mašīnu,
glābēju mašīnu un
ambulanču. Cik
zinu, viss beidzās
labi.
Kalnā uzrāp ā m i e s i z m i r - Baiba un Maikls Haringtoni un Anna Liscova
kuši un laimīgi,

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

fil! Kaspars Svenne
arch., 1931 I

Dzimis 1911. gada 4. oktobrī, Kuntillas muižā, Somijā.
Miris 2012. gada 13. martā, Sidnejā, Austrālijā.
Sit tibi terra levis
LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Rotas lietas
Sudraba Nameja rokas sprādzes
Saules/Muciņu aproce
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monēta
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka izstrādājumi, audumi
Grāmatas
“LONG ROAD TO RĒZEKNE” – A journey to Eastern Latvia (Wanda
Skowronska) cena $18
Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – “THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – “ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – “CASTLE OF LIGHT” cena $25
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
“A STOLEN CHILDHOOD” $25
“WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $47
“LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA GADAGRĀMATA” $37
“THE CASE FOR LATVIA” $40
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $50
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $50
“VIŅI CEĻĀ” $25
CD & DVD

CD – no XYLEM Trio
“VĒSTULE ZIEMASSVĒTKOS”
“IN THE MOOD”
“MARIMBA DANCE”
“MIA”
DVD – “Būt Latvietim – Austrālija” $25
DVD – “The Soviet Story” $25
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Makss un Morics

Svētdien 15. aprilī, plkst. 13.00
Sestdien 28.aprilī, plkst. 12.00
kā daļa no 2012. gada teātŗa festivāla
Ilgāku laiku SLT nav
uzvedis bērnu lugu.
Šogad tas mainīsies,
j o S LT 2 0 1 2 . g a d a
repertuārs sāksies ar izrādi Makss un
Morics.
Makss (Kīra Bruzgule) un Morics
(Klāra Brūvere) ir ļoti, ļoti nerātni zēni.
Viņi bez bēdām apstrādā visus kas
dzīvo ciematā.
Boltes madāmai (Lija Veikina) un
viņas vistām
(Aija Dragūna,
Leia Supe, Rita
Vīksniņa), gailim
(Ojars Greste) un
sunim (Pēteris
Kains) nemaz
neveicās! Tie biedē tanti Frīdu (Tija
Lodiņa) ar kukaiņiem. Skroders Āzītis
(Ojars Greste) gandrīz zaudē dzīvību
zēnu dēļ. Skolotājs Lempels (Jānis
Čečiņš) nezaudē dzīvību, bet zaudē
daudz matu. Pēc tam zēniem veicas
sliktāk. Maiznieks (Andris Kariks)
viņus sagrābj ciet... bet viņi izbēg. Tad
zemnieks (Jānis Grauds) arī viņus
saņem ciet. Vai viņi šoreiz izbēgs? Nu
atbilde būs skaidra izradē!
Teicēja (Linda Ozere) un mūzika
(Viktorija Mačēna) palīdzēs mums
iedziļināties stāstā. Bez šaubām Vijas

Spoģes-Erdmanes dekorācijas (ar
Pēteŗa Erdmaņa palīdzību) mūs aizraus
uz zēnu pasaku zemi, kur darbosies
skaņu efekti (Jānis Daniklifs). Skatuves
gaismas (Ģints Kārkliņš) laidīs šai
pasaku zemei spoži laistīties un aktieru
tērpi (Ērika Marozekija (Marosszeky))
palīdzēs visiem iejusties lomās.
Lai gan šis ir bērnu stāsts, ko varbūt
jūs atceraties no savas bernības, tur
visiem būs par ko pasmieties. Varēsit
arī ņemt līdzi bērnus vai mazbērnus kas
nerunā latviski, jo izrāde ir izstrādāta
tādā veidā, ka visi varēs brīnīties līdzi.
Uz redzēšanos izrādē!
Ilona Brūvere
(režisore)

SPARAM 60. jubileja

M

ērķtiecīga latviešu sporta organizēšana sākās jau 1949. gadā,
kad par Austrālijas latviešu sporta
pagaidu vadītāju ievēlēja žurnālistu
Arnoldu Šmitu. Arnolds bija laikraksta
Austrālijas Latvietis sporta nodaļas
vadītājs un viņš ar šī laikraksta
starpniecību aicināja dibināt sporta
kopas, kas arī dažos gados notika
visos latviešu centros. Sidnejas sporta
dzīves attīstībā galvenie nopelni bija
Jaundienvidvelsas pavalsts sporta
dzīves vadītājam Jurim Katužanam
un enerģiskajām kopu vadībām. Kārlis
Tiliks dibināja sporta klubu SPARS
1952. gadā, no sākuma gan kā futbola
(soccer) vienību, bet ar laiku SPARS
piekopa arī citus sporta veidus. Kārlis
Tiliks SPARU vadīja ilgus gadus.
Sestdien, šā gada trešā martā
sporta klubs SPARS svinēja savu 60
dzimšanas dienu. Svinības notika Italian
Village restorānā. Restorāns atrodas
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Foto: Māra More

„Rocks” rajonā Sidnejas centrā, ostas
malā ar lielisku skatu uz Operas namu.
Lai gan vakars bija drūms un lietains,
restorānā bija priecīga gaisotne. Tur
viesus laipni sagaidīja Ināra un Viktors
Sīkie un Toms Veidners. Viktors Sīkais ir
pašreizējais SPARA prezidents. Bija pāri
par 110 viesu. spariesi, bijušie sparieši
un draugi, visi pie gaŗiem galdiem
piepildīja visu restorānu un baudīja
greznas trīs ēdienu vakariņas, ko veikli
piegādāja restorāna apkalpe. Par fona

Viktors Sīkais

mūziku gādāja Ivars Štubis ar savu
elektronisko ģitāru. Blakus telpā, kuŗā
varēja dejot, bija iekārtota fotografiju un
plakātu izstāde, aptverot SPARA vēsturi
no pašiem sākuma gadiem.
Spara prezidents Viktors Sīkais
atklāja vakaru ar uzrunu kuŗā viņš
pieminēja Spara vēsturi, no futbola
sākumiem līdz šodienas nodarbībām
ar basketbolu un peldēšanu. Viktors
pateicās bijušiem vadītājiem it sevišķi
nelaiķim Kārlim Tilikam par viņa lielo
darbu vadot Sparu ilgus gadus. Viktors
pieminēja bijušo Spara sportistu lielos
sasniegumus, starp tiem ir Dimis
Pešudovs, Jānis Zutītis un Stanislavs
Kašs – kas visi bija klāt jubilejas
svinībās. Viktors arī pieminēja visus
tos, kas Sparam bija ziedojusi laiku un
to dara vēl šodien.
Tad sekoja apsveikumu runas. Toms
Veidners pateicās Viktoram Sīkajam
par viņa milzīgo darbu vadot Sparu jau
26 gadus un Jaundienvidvelsas Sportu
tagad 6 gadus! Viktors no sirds ciena
latviešu sportu un vēl šodien rūpējas
par latviešu bērnu audzināšanu sportā.
Pirms diviem gadiem Viktors saņēma

SLB biedru maksas
un Rituma abonementi 2012. gadam
nokārtojami līdz 2012. g. 31. martam.
Maksājumus var nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
vai nosūtīt pa pastu uz PO Box 457, Strathfield NSW 2135.
Čeki un naudas pārvedumi rakstāmi uz Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Biedru maksas (ieskaitot Rituma piesūtīšanu)
strādājošiem – $33.00; pensionāriem – $27.50 un studentiem – $11.00
Mūža biedra maksa $440.00
Rituma abonements tiem, kas nav SLB biedri
$44.00.
Minētās summās ir ieskaitīts GST.
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Foto: Māra More

apseikumu no Melburnas Latviešu
Sporta Kopas prezidenta Juŗa Misiņa.
Bijušais Spara sportists un tagadējais
Metalurga vadītājs Edmunds Briedis
nodeva sveicienus un pieminēja savas
atmiņas par pirmiem treniņiem ko Kārlis
Tiliks vadīja Bērvudas skolā pirms 25
gadiem!
Viktors pateicās visiem kas varēja
piedalīties šajās svinībās un cer uz
redzēšanos Spara 70 gadu svētkos!
pk

P
Toms Veidners un Viktors Skais ar jauno
SPARA 60 gadu jubilejas kreklu
SLB Spodra Klauverta lielo balvu par
savu darbu latviešu sportā, Australijā.
Viņš saņemto $500 čeku tūlīt ziedoja
sporta kopai Spars.
Dimis Pešudovs nolasīja rakstisku
apsveikumu no ALSP vadītāja Gunāra
Bērzzariņa. SLB priekšsēdis Jānis
Grauds sveica Sparu 60 jubilejā un
novēlēja vēl ilgus gadus raženu darbu.
Māra More nodeva sveicienus no
SLB pamatskolas, kur Spars ļoti aktīvi
nodarbojās ar bērniem. Bijušais Spara
prezidents Arnolds Jumiķis nodeva
sveicienus Spara saimei un novēlēja vēl
ilgus gadus audzināt jaunus spariešus.
Pēteris Kaims nodeva sveicienus no
lietuviešu Sporta Kopas Kovas. Sporta
kopas Daugava prezidents Andris
Andersons sveica Sparu un dāvināja
Sparam speciālu Spara 60 gadu jubilejas
kreklu. Toms Veidners nolasīja rakstisku

Lai skan vīru
dziesma Sidnejā

irms 56 gadiem 23 vīri, diriģenta
Jāņa Puisēna aicināti, vienojās, ka
jādibina vīru koris. To nodibinot, koris
tūlīt sāka arī dziesmu iestudējumus un
kopš tā laika ir darbojies nepārtraukti
visu gaŗo gadu gājumā.
19. martā koristi atkal sanāca kopā,
lai turpinātu darbību šajā gadā. Vispirms
jau bija jānotur koŗa gadskārtējā
pilnsapulce. Sapulcei sākoties, koŗa
diriģente Daina Jaunbērziņs aicināja ar
klusuma brīdi pieminēt nesen mūžībā
aizgājušo koŗa goda biedru dirģentu
Kasparu Svenni. Pērn, koŗa 55 gadu
darbības atceres koncertā Kaspars vēl
bija mūsu vidū un koristi un klausītaju
saime sumināja viņu 100 gadu dzīves
jubilejā.
Koŗa pilnsapulce, ievēlētā vadītāja
Pēteŗa Kļaviņa vadībā ritēja raiti. Visu
runāto protokolēja Andris Kristovskis.
Dalībniekiem bija izdalīts koŗa darbības
gada pārskats. Revīzijas komisija
atzina, ka koŗa kases grāmatas ir labā
kārtībā. Sekojot latviešu organizāciju
ārpus Latvijas jau gadiem ilgi iedibinātai
tradīcijai arī SLVK biedri visus valdes un
revīzijas komisijas locekļus ievēlēja ar
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Foto: Pēteris Kļaviņš

vienu – vīriem paredzot 5 dziesmas.
Pilnsapulcei beidzoties ar dziesmu
„Lai dzīvo!” koris godināja dzimšanas
dienu jubilārus. Kopš koŗa pēdējā
mēģinājuma tādu bija sakrājies liels
pulks. Viņiem pievienojās koŗa darba
veicinātāja Ārija Zodiņa. Diriģente
viņai koŗa vārdā pasniedza krāšņu
puķu pušķi. Pirmdienas vakaros, pirms
koŗa mēģinājumiem Ārija pārmaiņus ar
Māru Timermani vīrus cienā ar makten
garšīgu viru. Atzinība un pateicība Ārijai
un dāmām par bagātīgo mielasta galdu
koŗa jubilejas un eglīšu vakaros.
Pēc pārtraukuma diriģente Daina
Jaunbērziņa pastāstīja par paredzētām
dziesmām koŗa Dziesmu pēcpusdienā
un citos pasākumos. Sidnejas latviešu
nams trīcēja vīru dziesmās. Šis tad arī
būtu aicinājums pievienoties korim.
Ar prieku jāatzīmē, ka jau koŗa pirmā

Foto: Ārija Zodiņa

aklamāciju.
Tā koŗa valdē
turpinās
darboties
priekšsēdis
Gunārs Zodiņš un valdes
locekļi Eigits
Timermanis,
Andris Kristovskis, Ivars
Birze un
Ārija Zodiņa
Raimonds
Krauklis, bet
no jauna, kā valdes kandidāti darbosies
Andrejs Upenieks un Voldis Kains.
Revīzijas komisijā paliek Āris Bērziņš.
Diriģente Daina Jaunbērziņa
pastāstīja par iecerēto kopkoŗa
programmu KD Adelaidē. Vīru kopkoŗa
priekšnesuma klāsts papildināts ar

Sidnejas latviešu vīru koŗa saime sākot mēģinājumus 2012. gadā.
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mēģinājuma dienā, tam pievienojies
baritona balss pārstāvis Arvis Ozoliņš,
bijušo Latvijas koŗu dalībnieks.
Plecu pie pleca, lai skan vīru dziesma
Sidnejā.
Raimonds Krauklis

L

Leģiona dienas
atcere

īdzīgi citiem gadiem, tikai šogad
sestdien, 17. martā plkst. 11:00 uz
svētbrīdi Rukvudas kapsētā, svinīgā
gājienā, ko vadīja prāvests Kolvins
Makfersons (Colvin MacPherson) un
Sidnejas DV nodaļas priekšnieks Elmārs
Vanags, karogu nesa no Sidnejas DV
nodaļas Juris Sīlis ar pavadoņiem Andreju
Medni un Valdi Krādziņu, no Korporāciju
Kopas Sidnejā seniors Indriķis Kalniņš,
selonus, un no Kanberas DV nodaļas
Arvīds Purvis ar pavadoņiem Edvīnu
Peniķi un Imantu Skrīveri. Pēc pirmās
dziesmas ar Leonida Breikša Latvieša
lūgšanas vārdiem, Kungs, kas zāles
čukstus dzirdi, sekoja prāvesta teiktā
piemiņas uzruna, kam pamatā vārdi
no 127. psalma: „ Ja tas Kungs namu
neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to
strādā. Ja tas Kungs pilsētu neapsargā,
tad velti sargs nomodā.”
Ar klusuma brīdi pieminēja par tēvzemi
kritušos.
Pēc tam Daugavas Vanagu namā
sanākušos apsveica Elmars Vanags un
aicināja Guntaru Saivu, selonus, teikt
priekšlasījumu par latviešu leģionāriem
Dānijā. Guntars Saiva pirms kādiem
sešiem gadiem bija uzrakstījis 320 lappušu
biezu grāmatu par latviešu bēgļiem Dānijā,
no kuŗas viņš bija izvēlējies daļas, kur
pieminēti latviešu kaŗavīri. Ja visu latviešu
bēgļu Dānijā bija ap 2000, tad kāda daļa

no tiem, ap 300, bija latviešu kaŗavīru,
kam izdevās tikt pie privātām drēbem un
saplūst ar citiem latviešu bēgļiem. No
turpat stundu gaŗā lasījuma te pieminēšu
izvēlētus izvilkumus.
Pastāstot par Dānijas stāvokli vispār,
jāpiemin, ka, kaut gan 1939. gada 31.
maijā Dānija bija parakstījusi Vācijas
piedāvāto neuzbrukšanas līgumu, jau
nākošā gada 9. aprīlī Hitlers paziņojis
Dānijas valdībai, ka sakarā ar sabiedroto
gatavošanos uzbrukumam Dānijai, viņš
nolēmis to pasargāt, un Dāniju okupēja
vācu kaŗaspēks. Sākumā attiecības
Dānijas neatkarību neapdraudēja, tai
palika sava valdība ar pašu zemes kēniņu.
Vācijas sūtniecība atradās Kopenhāgenā,
bet Dānijas sūtniecība Berlīnē. Dāņu
brīvprātīgie pat piedalījas cīņās Austrumu
frontē brīvprātīgo divīzijas Ziemeļzeme
(Nordland) sastāvā kopā arī ar norvēģu
un vācu izcelsmes rumāņu kaŗavīriem
un kādu vadu vai pusrotas zviedru, kas
kaŗa beigu posmā cīnījās arī Kurzemes
cietoksnī. Stāvoklis mainījies, kad kaŗa
beigu posmā dāņu valdība noraidīja vācu
pieprasīto kaŗa stāvokļa pasludināšanu,
vācieši pārņēma pilnīgu pārvaldi pār
Dāniju, internējot arī ķēniņu. Kaŗa beigās
lielāko Dānijas daļu okupēja britu armija,

Guntars Saiva un Gundega Zariņa
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bet Bornholmas salu krievu armija.
Tālāk Guntars Saiva pastāstīja par
latviešu kaŗavīru nonākšanu Dānijā. Tādi
vispirms jau bijuši Aviācijas leģiona Latvija
vīri 1944. gada augustā, kuŗus gan vēlāk
nosūtīja uz Kēnigsbergu. 1945. gada
sākumā Dānijā nonākuši 15. divīzijas
Apmācību un papildinājumu kaŗavīri,
vēlāk arī 37. policijas pulka Kurzeme
kaŗavīri un citi. Par daudziem sīkākas
ziņas var atrast grāmatā par latviešiem
Dānijā, ar kuŗu ieteicis iepazīties Latvijas
vēstnieks Dānijā. Interesanta grāmata par
Dāniju ir arī Dzintara Kiršteina romāns
Kad lielgabali klusē, kur gan daudz
izdomātu personu, bet, romānu lasot,
„labāk izprotamas latviešu kaŗavīru
gaitas pirms un pēc kapitulācijas Dānijā”.
Interesanti arī, ka Ziemeļvācijā kaŗa
beigās bijuši Rīgas velkonīši Augusts un
Alnis un Jelgavas kuģītis Potrimps. Ar
pēdējiem diviem daudzi latviešu kaŗavīri
ieradušies dāņu Bornholmas salā un tur
pirms krievu ierašanās saņēmuši atļauju
doties uz Kopenhāgenu, bet nomaldījušies
un sasnieguši Zviedriju, no kurienes viņu
lielāko daļu izdeva Padomju Savienībai.
Dzirdējām arī stāstus no atsevišķo
bēgļu atmiņām. Pieminēja arī vairāku
bēglu vārdus, kas vēlak nonāca Austrālijā,
kuŗu starpā Gunārs Jurjāns, Uldis Merits,
Viktors Bendrups, Kaspars Svenne un citi.
Pienāca bīstams brīdis, kad 1948. gada
janvārī krievu vēstnieks pieprasījis dāņu
valdībai izdot 1000 baltiešu bēgļus, kas
esot bijuši iesaistīti vācu armijā un tādēļ
vien viņus vajagot kvalificēt par „kaŗa
noziedzniekiem”. Tas tomēr nenotika,
jo bēgļi atradās rietumu sabiedroto
aizsardzībā, nevis dāņu pārvaldībā.
Priekšlasījumā vēl pieminēja, ka
1950. gada 22. janvārī Dānijā dibināja
Daugavas Vanagu Dānijas nodaļu, par
pirmo priekšnieku ievēlot Rūdolfu Kazeku.
Nodaļa darbību beigusi 1996. gadā.
Pēc azaida ar sakņu viru, gaļas
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pankūkām un torti varēja noskatīties
datorā atspēlētos, no Latvijas atsūtītos
skatus no 16. marta sarīkojuma Rīgā ar
gājienu pie Brīvības pieminekļa, daudziem
Latvijas karogiem, kārtības sargu apsardzi
un dzelteno sētu, kas gājienu norobežoja
no iespējamiem traucējumiem.
Sarīkojuma beigās visi klātesošie
nodziedāja Daugavas Vanagu dziesmu.
Juris Krādziņš

Mēs cīnijamies par
sarkanbaltsarkano
karogu...
Otrā pasaules kaŗa latviešu kaŗavīru atmiņas
Šī gada 10. marta, DV Kanberas
nodaļas rīkotais pulkveža Oskara Kalpaka
atceres saiets bija veltīts Otrā pasaules
kaŗa latviešu kaŗavīru piemiņai.
Saietu ievadija DV Kanberas nodaļas
priekšsēdis Edvīns Peniķis.
Savā uzrunā viņš atgādināja pulkveža
Kalpaka lielos nopelnus Latvijas Brīvības
cīņas, Pirmā pasaules kaŗa laikā. Viņš
pieminēja Otrā pasaules kaŗa kaŗavīru
gaitas un Leģionu dienas atceri 16. martā.
Turpinājumā Inta Skrīvere un Skaidrīte
Dariusa atstāstija piecu, vēl šodien dzīvo
aculiecinieku (atskaitot mācītāja Vernera
Voitkus, viņsaulē), Otrā pasaules kaŗa
kaŗavīru, kaŗa gaitu atmiņas.
‘Kaŗš bija nežēlīgs cilvēku slaktiņš’,
saka viens no šiem kaŗavīriem. ‘Atceros
kauju, kad kaudzēs mūsu poziciju priekšā
gūlās cilvēki un dzīvnieki. Pēc vienas

kaŗa laikā, pasaules domu iespaidoja citi
apstākļi, un Otrā pasaules kaŗa latvieša
cīņa jau bija zaudēta pirms tā bija sākta.
Atļaušos pieminēt vienu, vecu,
nobružātu vācu laiku kaŗa ziņģi kuru mēs
daudzi dziedājām. Tās seklās rindas skan
‘... Mēs sitīsim tos utainos, Pēc tam tos
zili pelēkos...’ tik īsi izteikta bezcerīgā
kaŗavīra cīņa.
Iespaidīgs bija stāstījums par
Ziemsvētku kaujām. Agrā 25. decembŗa
rītā, vēl pustumsā, kad mēs, pārējā tautas
daļa, cēlāmies no siltās guļas, viens
otram vēlēdami gaišus un miera pilnus
Ziemsvētkus, latviešu kaŗavīri devās
savās smagākajās, niknākajās kaujās.
‘Bija vēl tumsa,’ stāsta viens no
kaŗavīriem, ‘kad mēs, sēdēdami uz
triecienlielgabalu tankiem, pamanījām
ceļam blakus esošajos grāvjos guļam,
lielā pārspēkā, krievu kaŗavīrus. Uz brīdi
viss sastinga, un tad kauja sākās. Šķīda

Foto: Imants Skrīveris

šādas kaujas mans cīņu līdzbiedrs, jauns,
tumšmatains jauneklis, noņēma savu
ķiveri, un viņa galva bija balta kā sniega
kupena. Pāris stundās viņš bija kļuvis
sirmgalvis... Pirms vairākiem gadiem
jautāju vienam prominentam, tagadējās
Latvijas bijušam valstsvīram, kāpēc
Latvijas valdība neatzīst un nepiešķir
leģionāriem tādas pat tiesības ka citiem
Otrā pasaules kaŗa kaŗavīriem. Viņš
atbildēja, ka viņi cīnijās zem nepareizā
karoga. Man jautājot, vai sirpis un āmurs
bija pareizais karogs, viņš nomurmināja,
nu, jā, tā.
Man krūtīs iedzēla tāds rūgtums...
Es, un mani kaŗabiedri. cīnījamies par
sarkanbaltsarkano karogu.
Noklausoties viņa teikto man prātā
ienāca salīdzinājums starp Pirmā un Otrā
Pasaules kaŗa latviešu kaŗavīru likteņiem
– abos, tas pats ienaidnieks priekšā, un
ienaidnieks blakus. Bet Otrā pasaules

No kreisās – Arvīds Purvis, Žanis Mediķis, Gints Stīpnieks un Vladis Calkovičs.
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granātas un spindzēja lodes, un cīņa
bedzās – ar mūsu uzvaru.
Mazliet vēlāk, mūsu komandieris ar
binoklu pamanija, ka, netālu priekšā,
uzbrukumā nāk, simtu simtiem ienaidnieki,
domājam, kādi divi pulki. Bet mēs, neliela
saujiņa. Pie tam vēl, gaisā parādijās
krievu triecienu lidmašīnas – lidmašīnas
no kurām apšauda kaŗavīrus.
Un tad – kaŗavīra laime.
Krievu lidmašīnas bija pārskatījušās,
un viļņu viļņiem uzbruka saviem kaŗavīriem
līdz tos iznīcināja. Jā, tāds bija kaŗš.’
Vēl viens cits no šiem kaŗavīriem 16
gadu vecumā, brīvprātīgi piesakās armijā,
un tad gudro kā to pateikt vecēkiem. Viņa
jaunības bezbēdīgums skan viņa tālākajās
kaŗa gaitās. Gūstā, nodoti krievu rīcībā,
sūtīšanai atpakaļ uz Padomju savienību,
viņš un viņa kaŗabiedri, 1. maija parādē ko
pieņem kāds krievu ģenerālis, soļo vācu
armijas solī, klusēdami.
Saieta dalībnieku klausījās sekojošo
kaŗavīru atmiņas :
Vladis Calkovičs – 15. divīzijas
leģionārs. Piedzīvojis smagas cīņas pie
Volchovas purviem, Veļikiji Lūki, un beigu
posmā, frontē Austrumvācijā. Ar lielu cieņu
atceras pulkvedi Janumu. Ievainots. Kaŗa
beigās – Cēdelgemas gūstā.
Arvīds Purvis – 19. divīzijas leģionārs.
Cīnijies Kurzemes cietoksnī, un ievainots.
Ziemsvētku kaujās. Kaŗa beigās –
Cēdelgemas gūstā.
Verners Voitkus, kādreizējais Kanberas
ev.lut. draudzes mācītājs (viņsaulē), 19.
divīzijas mācītājs Cīnijies Kurzemes
cietoksnī, ievainots Ziemsvētku kaujās.
Kaŗa beigās – Cēdelgemas gūstā.
Gints Stīpnieks – Gaisa izpalīgos.
Ievainots. Nonāk franču/amerikāņu gūstā,
un vairākkārt draud sūtīšana uz Padomju
Savienību.
Žanis Mediķis – lidotāju dienestā. Kaŗa
beigās – Cēdelgemas gūstā.
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Šiem kaŗavīriem ir piešķirti vairāki
apbalvojimi, ieskaitot Dzelzs krusta 1.
šķiru.
Atmiņu stāstu noslēgumā kaŗavīri
saņēma baltu rozi.
Kuplā klausītāju saime pakavējās pie
kafijas un uzkodām.
Skaidrīte Dariusa

MEKLĒ
RADINIEKUS
Labdien!

Rakstu Jums no Latvijas un vēlos lūgt
Jums palīdzību kādas personas (vai viņa
piederīgo) meklējumos. Esmu tāds kā
starpnieks, kuŗš darbojas pēc sava attāla
radinieka (manas mammas māsas vīra)
lūguma. Šīs vīrs, vārdā Arvīds, meklē
jebkādu informāciju par savu tēvu – Roberts
Freimanis, dzimis 23.08.1915 Tukuma
apriņķī. Otrā Pasaules kaŗa laikā dienējis
vācu leģionā, pēc kaŗa nonācis Vācijā no
kurienes – Austrālijā. Vienīgā informācija,
kas ir mūsu rīcībā, ir no Starptautiskā
Sarkanā Krusta organizācijas, kuŗa saņemta
1980-to gadu beigās ar informāciju, ka
Roberts Freimanis dzīvo Austrālijā, un viņa
adrese ir - 7, Australia Street, Bass Hill, New
South Wales, 2197.
Varbūt SLB kartotēkā vai kāda vecbiedra
atmiņās ir informācija par šo vīru. Varbūt
varat ieteikt arī kādu padomu kur vērsties
pēc palīdzības, lai uzzinātu par Roberta
Freimaņa dzīvi Austrālijā?
Paldies, Alvis Šerenda
E-pasts: alviss@inbox.lv
Ja vajadzīgs, Rituma redakcija var
pārsūtīt informāciju Šerenda kungam
uz Latviju.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2012. gada aprīlī
Ritumam 2012. gada aprīlī

Atkal laiks aizsteidzies – esam
aizsoļojuši jau līdz 2012. gada marta
vidum. Nosvinēta pulkveža Kalpaka
piemiņas diena. Paredzēts Leģiona
dienas piemiņas sarīkojums 17. martā
pl.11. Rukvudas kapos. Arī tika rīkota
nodaļas 60 gadu darbības atceres
diena.
Nodaļas dibināšana gan notika
1949.gadā Mūrbankā, kur noliktavās
strādāja iebraukušie leģionāri. Kad
kontrakta laiks viņiem izbeidzās, vīrieši
aizbrauca pie savām ģimenēm, vai
meklēja sev piemērotu darbu citur.
Nodaļa tika likvidēta un attiecīgie
dokumenti pārsūtīti uz Melburnu, kur arī
bija Daugavas Vanagu nodaļa. Biedri
DV. nodaļu Sidnejā atkal atjaunoja
1951. gada 10. novembrī, kad sanāca
28 dalībnieki, ievēlot valdi, ko vadīja
R. Studāns. Nodaļas pirmajā valdes
sēdē uzņēma 47 biedrus. Arī pirmās
vanadzes tika uzņemtas dibināšanas
laikā.
No pirmajiem uzņemtiem biedriem,
nodaļas jubilejas sarīkojumā bija
ieradies P. Ķepītis, uzņemts 1951. gadā
un A. Everta, uzņemta 1952.gadā. Ar
gadiem biedru skaits pieauga un nodaļā
1989. gadā bija 427 biedri, ieskaitot
126 vanadzes. Ar laiku biedru skaits
samazinājās un 2001.gadā paliek 284
biedri no tiem bija 97 vanadzes.
Sidnejas nodaļai pievienojās arī
Kanberas un Ņūkāslas (Newcastle)

nodaļas. Kopējais darbs bija līdzekļu
vākšana kaŗa invalīdiem un grūtībās
nonākušiem tautiešiem. Patreiz
Sidnejas nodaļā ir palikuši 158 biedri
no tiem 49 vanadzes.Ar mazāku un jau
novecojušo biedru skaitu cenšamies vēl
darboties un savus pienākumus izpildīt.
Dibināšanas atceres dienas sarīkojumā apsveikumus saņēmām
no DV. priekšnieka A.Mežmaļa, no
Austrālijas Zemes valdes priekšnieka
J.Priedkalna. Sarīkojumā apsveikumus
nolasīja Sidnejas Vanadžu kopas
vadītāja G.Zariņa. Apsveikumi saņemti
arī no Goda konsula Sidnejā A.Birzuļa,
DV. Melburnas nodaļas priekšnieka
A.Saulīša. Adelaides nodaļas priekšnieka
I.Kronīša, Latvijas Vanadžu vadītājas
K.Mētras. Apsveica arī Sidnejas
latviešu biedrības priekšnieks J.Grauds.
Auziņa kundze nodeva sveicienus no
Anglijas DV. Fonda, I.Graudiņa nodeva
sveicienus no E.Ģērmaņa un pateicību
par ziedojumiem no Okupācījas Mūzeja.
I.Niradija nolasīja apsveikumu no
Kanberas nodaļas. Mūsu nodaļas
sarīkojumu arī kuplināja dziesmu
ansamblis Vilki, kuŗi bija ieradušies
Austrālijā no Latvijas. Viņi viesojās
arī citās D.V. nodaļās. Mums laimējās
viņus ielūgt uz jubilejas sarīkojumu un
viņu dziesmas iepriecināja klātesošos
viesus.
Jubileja nosvinēta, laiks aizritējis
– ko darīsim tālāk? Biedri novecojuši,
jaunākā paaudze iztrūkst, darba lauks
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2012.g. leģiona atcere Sidnejas
Rukvudas kapos.
Sestdienai, 17. martam laika ziņas
pareģoja lietu un tā arī īstenojās – bet
par laimi tieši plkst 11.00 kad Prāvests
Mekfersons veda goda sardzes gājienu
uz Daugavas vanagu kapu nodalījumu
garām latvijas pieminekli, lietus jau bija
pārstājies un karogu goda sardze varēja
brīvi, atviegloti un bez rūpēm stāvēt pie
saviem nodaļas karogiem zinot ka tie
nesamirks, un vispārīgi nebūs jāapsver
vai atritināt vai saudzēt. Līdz tam
nenonāca. Tas gan nebūt nebija kaujas
karoga liktenis, kas piedzīvoja tikpat
nesaudzīgu likteni kā viņa pārstāvētie.
Ar dziesmām, lūgšanām un klusuma
brīdi godināja mūsu kritušos leģionārus,
bet žēl, ka ar katru gadu, pretstatā
Latvijā, mazāk un mazāk spēj piedalīties
šinī pasākumā, izņemot Kanberas
nodaļa kuŗas vanagu un vanadžu biedru
kodols katrreiz mēro 300km vienvirzienā
gaŗo ceļu lai piedalīties! Varbūt nākamos
gados jaunākām paaudzēm varētu
pievērst lielāku uzmanību šai atcerei,
jo gandrīz katrā ģimenē vai nu tēvs vai
vectētiņš, vai onkulis vai veconkulis
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piedzīvoja leģionā iesaukšamas pavēli
un daudzi, daudzi palika kaujas laukā,
nekad vairs nepiedzīvot savu ģimenēs
svētību.
Pēc svētbrīža klātesošie gandrīz bez
izņēmuma devās uz Sidnejas nodaļas
namu Benkstaunā, kur Guntars Saiva
sniedza priekšlasījumu par latviešu
kaŗavīriem (kopā tā ap 300) kaŗa
un pēckaŗa laikos Dānijā. Guntars
sarakstījis grāmatu par Dānijas bēgļiem
un kaŗavīriem (pats nodzīvodams
vairākus gadus pēc kaŗa Dānijā) un arī
ieteica izlasīt Dzintara Kiršteina romānu
Kad lielgabali klusē. Dānijas Daugavas
vanagu nodaļa, dibināta 1950.g. 22.
janvarī izbeidza darbību tikai 1996.
gadā.
Sarīkojumu nobeidza ar Daugavas

Foto: Helmuts Vabulis

kļūst lielāks. Vecajiem biedriem jāpalīdz.
Kur to ņemsim, ja nav piederīgie kas
vecos pieskatīs vai aprūpēs? Austrālijā
ir vismaz organizācijas kas vecos un
vientuļos pieskata. Kas notiek Latvijā?
Ceru, ka jaunie Vanagi pieskatīs vecos
cīnītājus, biedrus un viņu ģimenes, kam
palīdzība vajadzīga. Mēs vēl turpināsim
darboties kamēr būsim spējīgi.
Kā jau agrāk minēju Vanagu organizācijai ir jāturpina pienākumi, kas ir
paredzēti biedriem, rūpēties par tautas
labklājību un nākotni. Tos pienākumus,
ceru, ka vēlāk uzņemsies arī jaunie
organizācijas biedri Latvijā.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Elmārs Vanags

Karogi un to sardze, no kreisās: Valdis
Krādziņš, DV Sidneja, Fr. Lett; Juris Sīlis,
DV Sidnejas valde; Andrejs Mednis,
DV Sidneja, Fr. Curs; Indriķis Kalniņš,
K!K!S!, Selonus; Imants Skrīveris, DV
Kanberas valde; Arvīds Purvis, DV
Kanbera, priekšnieka vietnieks; Edvīns
Peniķis, DV Kanbera, priekšnieks;
Colvin Mac Pherson, prāvests, Patria.

vanagu himnu. Tad sekoja vēlas
pusdienas – borstch sakņu zupa
ar pildītām pankūkām un salaspils
saldskābmaizi. Klātesošie varēja
paskatīties grāmatu klāstu par leģionu
un leģionāriem un Daugavas vanagu
darbību kā arī Sidnejas nodaļas 60
dibināšanas atceres foto izstādi kuŗa vēl
būs izstādīta kādu laiku, lai visiem būtu
iespēja to apskatīties. Bet vislielākā
uzmanība pievēra DV priekšnieka
Andreja Mežmaļa no latvijas pārsūtītā
bilžu montāža no iepriekšējās dienas
16. marta atceri Rīgā Domu baznīcā,
gajienā, pie Brīvības pieminekļa un
Lestenes leģionāŗu kapos.

skaista grāmata. To var apskatīties
DV namā un pasūtīt pie biedrziņa Juŗa
Sīļa DV birojā. Cena ieskaitot sūtīšanu
aptuveni AUD$70.
DV Ziedojumi
DV priekšnieka Andreja Mežmaļa Latvijā
kopnodibinātās biedrības „Par latviešu
valodu” valsts valodas referenduma
akcijai „Celies un ej!” nodaļa ziedoja
$500.
Nodaļa arī ziedoja $350 š.g. Annas
ziedares vasaras vidusskolai, 3x3
saietam Springvudā, kā arī pa daļu
atbalstīja divas ģimeņes kuŗas piedalījā
3x3 saietā.
Šis ‘jubilejas gads’ sākās jau 2011.g. 9.
decembrī ar novusistu „Kanaku kausu”
un turpinājās 2012 gada 11.februārī
ar 60 gadu jubilejas atceri ar Latvijas
‘Vilku” piedalīšanos. Turpmāk domājam
atzīmēt šo gadu ar kautko jaunu. Prātā
ir uzvest DV namā Mārtiņa Zīverta
Tīreļpurvs lasījumā, un atzīmēt Zemitāna
ienākšanu Rīgā 1919.g. 9. jūlijā un ar to
saistīto vēsturisko apskatu. Varbūt kopā
ar igauņiem...

Sarīkojumi DV namā aprīlī un
maijā What’s on at the Latvian Relief

Jauna grāmata
Sidnejas DV nodaļa janvārī saņēma
skaistu, Latvijas valsts prezidenta
ierakstītu, grāmatu Rīgas brāļu kapi
1915 – 1936 – 2011. Nodaļa ziedoja
$500 Jāņa Vējiņa organizētā Austrālijas
Latviešu Rīgas Brāļu kapu atbalsta
fondam un par to nodaļai pienācās
viena grāmata. Grāmatā ir daudz rakstu
un bilžu kā arī apbēdīto saraksts un
kopsavilkums angļu, vācu un krievu
un protams latviešu valodā. Vērtīga,

Society Club “Daugavas Vanagi “ this
April and May.
Trešdien Wednesday, 4. aprīlī,
plkst.13.00, Lieldienu olu krāsošana un
paskas gatavošana.
Traditional Easter egg painting and
pashka preparation.
Ceturtdien /thursday, 5. aprlī,
(Zaļā ceturtdiena, klusajā nedēļā)
plkst. 12.00 Saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes
(Komm Morgen wieder) and bullion.
Freshly baked caraway seed buns,
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apple cake, cinnamon buns. Frozen
pīrāgi available for purchase as well as
imported Latvian black and sweet-andsour bread.
Sestdien, 12. maijā plkst. 13.00 Kurzemes cietokšņa atcere un Sidnejas
nodaļas vanadžu gadskārtējais
labdarības sarīkojums. Pusdienas,
priekšnesumi, loterija.
Annual rememberance of the last days
of the Latvian Legion entrapped in
Kurzeme, Western Latvia during the
final stages of the Second World War.
Also the Ladies Auxilliary annual
fundraising benefit. Lunch, musical
programme, raffle.
Ceturtdienās plkst 19.00 līdz
21.00. Latviešu valodas (un līdztekus
arī angļu valodas) klases.
Thursdays from 7pm to 9pm: Latvian
(and at the same time, English)
language lessons. Free for Daugavas
Vanagu members.
Tuvāka informācija /for more
information: Ph: 9790 1140 or mob.
0432 671 285.
Every Friday, 3pm - 8pm. Novuss.
Every Tuesday 10am - 2pm. Billiards.
2012 Annual membership and new
membership payable by March 31st
$25/$20.
Katru piektdienu no plkst. 15.00
līdz plkst. 20.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas
vadītājs Richards Puisēns, tālr. (02)
9481 8658.
Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.

Atgādinājums
DV biedru maksas par 2012.gadu
nokārtojamas līdz 2012. g. 31. martam
DV nodaļas birojā. Var arī nosūtītt
pa pastu uz PO Box 94, Bankstown
NSW 1885. Čeki un naudas pārvedumi
rakstāmi uz Latvian Relief Society
Sydney Branch Ltd. vārda.
Biedru maksas strādājošiem $25.00,
pensionāriem $20.00, mūža biedriem
$240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 13.00 līdz 16.00. un piektdienās
no 14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var
pasūtināt sudraba gredzenus un rotas lietas.
Biedrziņu birojs atvērts darbdienās no
plkst. 11.00 – 13.00.
Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu un
angļu valodās. Grāmatas cena $A 98.– ar
piesūtīšanu un tā pasūtināma un nauda
iemaksājama Okupācijas mūzeja pārstāvei
Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 Darley Rd
RANDWICK, NSW 2031, tel. (02) 9399
3708. Grāmatu piesūtīs tieši no Okupācijas
mūzeja Rīgā, un parasti aiziet tikai 10 –
12 dienas no samaksas saņemšanas un
grāmatas piesūtīšanas.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 9790 1140; fax 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown 1885,
E-pasts: rsl.DV@bigpond.com.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgais redaktors Elmārs Vanags.
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU 51. TEĀTŖU
FESTIVĀLS
Sidnejas Latviešu teātris
Vilhelma Buša

Makss un Morics

Pirmizrāde svētdien, 15. aprīlī, plkst. 13:00
Atkārtojums 51.TF ietvaros
Sestdien, 28. aprīlī, plkst. 12:00

Svētdien, 29. aprīlī, plkst. 13:00
Austrālijas Latviešu teātris (Melburna)
Frederika Nota

Burts–M–Mīlestība, Burts–S–Slepkavība
(Dial M for Murder)

Svētdien, 29, aprīlī, plkst. 16.00

Raibais Sarīkojums

Jautri priekšnesumi, labāko aktieru apbalvojumi, mūzika,
vakariņas

Teātru festivāla publikai būs iespēja balsot par labākiem
aktieriem!
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PĒDĒJĀ BRĪŽA ZIŅAS
Sidnejas Latviešu
biedrībai 60!

Foto: Rūdolfs Nemme

„Ir sācies jauns posms latviešu
sabiedriskās dzīves attīstībā Jaundienvidvelsā”. Ar šādiem vārdiem 1952.
gada 31. marts iezīmēja jaunas latviešu
biedrības sākumu Sidnejā, kuŗas statūti
tika apstiprināti 1952.gada 3. martā.
1952.g. bija pagrieziena gads, kad tika
dibināta Sidnejas Latviešu biedrība un līdz
ar to sperti pirmie soļi latviešu identitātes
un kultūras saglabāšanā, kā arī tās
attīstīšanā, kamēr tajā pašā laikā Latvija
un tās kultūras tradīcijas tika bradātas
zem sveša iebrucēja žņaugiem. Izveidojot
Biedrību tapa skaidrs, ka bez savas
tikšanās vietas neiztikt, līdz ar to latvieši
darīja visu iespējamo, lai to īpašumā būtu
nams, kuŗā tikties un saglabāt latviskās
tradīcijas.
Par godu Sidnejas Latviešu biedrības
nama pastāvēšanas sešdesmitajai gada

Biedrības priekšsēdis Jnis Grauds
34

dienai šā gada marta pēdējā svētdienā
Sidnejas Latviešu namā notika atceres
pasākums godinot jau paveikto līdz šim.
Pasākums tika uzsākts ar piemiņas brīdi
godinot komunistiskā genocīda upurus.
kā arī ar 60 sveču iedegšanu. Svecēm
spoži degot un dāvājot siltumu apkārtējiem
tika nodziedāta Latvijas himna, kuŗas
vārdi burtiski vibrēja gaisā, skanot sirmu
un jaunu dziedātāju balsīm. Pēcāk runu
teica priekšsēdis J. Grauda kungs, liekot
noprast, ka mūsu bagātība ir latviešu
valoda, kam arī mēs visi piekrītam.
Pēc J. Grauda kunga visiem dalībniekiem
bija iespēja nodziedāt dziesmu Nevis
slinkojot un pūstot, kuŗas rindas lieliski
apliecināja Sidnejas Latviešu biedrības
paveikto vairāk nekā pusgadsimta gaŗumā.
Tuvojoties pasākuma otrajai daļai runu
teica SLB valdes loceklis A. Galviņa kungs
ieskicējot iespējamo Sidnejas Latviešu
biedrības nākotni, tādējādi apliecinot,
ka Sidnejas Latviešu biedrība ar tās
neiztrūkstošajām latviskajām tradīcijām
bija, ir un būs. Pēc A. Galviņa kunga runas
sekoja apsveikuma vārdi Sidnejas Latviešu
biedrībai, kuŗus noslēdza saimnieču
gatavots mielasta galds dodot iespēju
nogaršot latviskus ēdienus.
Pasākuma apmeklētājiem iestiprinoties
sekoja koncerts Ellas Mačēnas, Dainas
Kainas un Ivara Štubja izpildījumā, kuŗu
noslēdza kafijas galds, sekojot dziesmai
Pūt vējiņi.
Nobeigumā, vēlos teikt, ka latviskā
identitāte, valoda un tradīcijas tiks
saglabātas, ja mēs paši to vēlēsimies un
darbosimies līdzi tam, ko lieliski apliecina
Sidnejas Latviešu biedrības līdz šim
paveiktais.
Aivars Upenieks

Burts – M – Mīlestība
Burts – S – Slepkavība
Vai pastāv tāda lieta, kā perfekta
slepkavība?
Angļu valodā lugu sauc Dial M for
Murder. Tās autors ir angļu rakstnieks
Frerderiks Nots (Frederick Knott). Lugu
izrādija BBC televīzija 1952. gadā un
tajā pašā gadā Londonas Vestendā un
Ņujorkas Brodvejā. 1954. gada Alfreda
Hičkoka (Alfred Hitchcock) režijā tā tapa
par filmu. Lugas tulkotājs latviešu valodā
nav zināms.
Austrālijas Latviešu Teātris ir izvēlējies
šo lugu, lai dotu iespēju mūsu jaunās
paaudzes aktieriem parādīt savu māku.
Lugā piedalās Gita Meiere-Nestecka, Daris
Leitmanis, Ingus Purēns, Matiss Kaziņš
un netik gados jaunais Gunārs Klauss.
Jāsaka, ka visi ansambļa dalībnieki ar
lielu degsmi nāk cītigi uz mēģinājumiem.
Režisores pienākumus veic Ieva Kaina un
Valda Rube un Māra Kaziņa skrien apkārt
pa ‘utu bodēm’ meklēdamas piemērotus
kostīmus. Darbība notiek 50os gados.
Galvenais ‘varonis’ ir kāds slavens tenisa
spēlētājs. Šinīs laikos tenisa spēlētāji ir
miljonāri – 50os gados viņu atalgojums
bija niecīgs. Kā tad uzturēt ierasto stilu?
Jāprec bagātu sievu! Kas notiek, ka sieva
iemīlās kādā citā?
Nāciet uz izrādi, tad uzzināsiet.
Valda Rube

Pateicība

Sidenjas Latviešu biedrība sirsnīgi
pateicas visiem viesiem un organizācijām,
kas nesa siltus vārdus un laba vēlējumus
SLB 60 gadu jubilejas svinībās: Latvijas
Republikas goda konsulam, Latviešu
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē
prezidijam, Kanberas Latviešu biedrībai,
Adelaides Latviešu biedrībai, Latviešu

biedrībai Rietumaustrālijā, Prāvestam
Kolvinam un Lindai Makfersoniem,
Studenšu Korporāciju Kopai Sidnejā,
Jautram pārim, Sidnejas Latviešu
sestdienas skolai, Sidnejas Latviešu
jauktam korim, Sidnejas Latviešu vīru
korim, Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļai, Dienvidkrasta latviešu kopai un
Volongongas draudzei, un Sidnejas Ev.
Lut. Latviešu draudzes padomei.
Biedrībai būs ļoti cītīgi jāstrādā, lai
visi jūsu vēlējumi piepildītos. Paldies –
mēs centīsimies!
SLB valde

Sidnejas Latviešu
biedrībai
sešdesmitos gados

Raimonds Krauklis

Gadi skrien un gadi rit,
Biedrībai ir sešdesmit.
Valdes vīri spriež un min
Jubileja jānosvin.
Parneļielā, dzelzceļmalā,
Sidnejā, te Stratfīldā,
Latviešiem ir sava sala,
Cietoksnis un gaismas pils.
Jaunā audze, sievas, vīri
Pulcējās te vienuviet.
Lielā zālē, Siliņzālē,
Augšzālē un Baltajā.
Jautrais pāris priekā lec,
Zāles grīdu dimdina.
Jauktais koris trallina,
Divpļaviņas nopļaujot.
Vīru koris dūc kā dundurs,
Ragankalnā uzkāpjot.
Aktierspēlē skatuvē,
Skatītāji gavilē.
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Mazie bērni žiperīgi,
Lieliem maisoties pa kājām,
Tā viens onkuls dusmīgi,
Dzirdēts sīkos bargi rājam.
Darbībā lai nava kritums,
Reizi mēnesī nāk Ritums;
Tam ir zinīgs redaktors,
Bet meklēts tiek jauns korektors.
Ņipras dāmas kafejnīcā,
Ceturtdienas pusdienas.
Gleznotāji, mūzikanti,
Seniori, sportisti.

Gadi skrien un gadi rit,
Biedrībai ir sešdesmit.
Gaŗo gadu gājumā,
Pieminēsim vadoņus.
Tur Brūvel’s, Siliņš, Koškins, Siļķēns,
Tiem seko Sveilis, Ronis, Grauds.
Tie biedrus skubina, uz darbošanos mudina,
Tie tautu kopā aicina un sauc.
Sešdesmit ir Biedrībai,
Slavu, ilgu mūžu tai!

LASĪTĀJU DOMAS
Cienītās dāmas un
godātie kungi!

Vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs komisiju locekļi!
Es vēlos izteikt vislielāko pateicību
par Jūsu neatsveramo ieguldījumu,
sagatavojot un nodrošinot sekmīgu
tautas nobalsošanas norisi 2012.gada
18. februārī!
Šī tautas nobalsošana noritēja
emocionāli pacilātā gaisotnē. Latvijas
mēdijos atkal un atkal parādījās ziņas
par balsotājiem ārzemēs, kuŗi pārvarēja
lielus attālumus, lai nokļūtu vēlēšanu
iecirknī un izstāvēja vairākas stundas
garās rindās, lai atdotu savu balsi. Tas
raisīja milzīgu lepnumu, ticību vienotībai,
cilvēkiem, kuŗiem Latvija ir sirdīs, nevis
tikai skaļos lozungos.
Es pateicos ikvienam no Jums par
Jūsu izturību un pašaizliedzīgo rīcību gan
Tautas nobalsošanas sagatavošanas
procesā, gan nobalsošanas dienā. Jūsu
paveiktais, ārkārtīgi nozīmīgais darbs,
deva mums visiem iespēju lepoties ar līdz
šim lielāko balsotāju aktivitāti ārvalstīs un
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Tautas nobalsošanas rezultātiem.
Paldies Jums visiem par izturību un
nesavtīgo darbu Latvijas labā!
Cieņā,
Andris Teikmanis
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Sveicināta, Biruta!

Paldies par vēstuli un ielūgumu uz
pusdienām. Atceroties mūsu kopīgās
vakariņas pie ķīniešiem – kārdinoši, bet
varbūt citreiz...
Prieks, ka esi vesela un radoša darba
aizņemta.
Par Austrālijas braucienu atmiņas ir
patīkamas, kā jau rakstīju piedzīvojumu
bija daudz. Jaukas atmiņas arī par
vietējo latviešu viesmīlību un atsaucību.
Saprotams, ka pamanījām austrāļu
latviešu daudz augstāko sadzīves apstākļu
līmeni. Tomēr, vienlaikus, gan atklātāk, gan
slēptāk sajutām daudzu latviešu smeldzi
par viņiem zudušo dzimteni, salauztiem
likteņiem. Tas ir neapskaužami un mēs
esam priecīgi, ka varam dzīvot savā

tēvzemē. Lai arī, pagaidām, ne pilnīgi brīvi
no krievu okupantu un migrantu bariem,
ar nesakārtotu ekonomiku u.c. Tomēr
dzīvojam zemē, par kuru smagās kaujās
cīnījušies mūsu vectēvi un, kuru atstājuši
mums svētā mantojumā.
Tuvojas ne tikai Lielā diena ar raibām
olām un šūpolēm. Tūlīt būs Latviešu
leģiona diena un to svinēt, kā katru
gadu gatavojas arī VILKI. Dosimies

svētku gājienā, rīkosim koncertu Latvijas
Kara muzejā, pēc tam svētku vakariņas
krodziņā... Arī Tu esi ielūgta...!
Tuvāk par VILKU aktivitātēm un rakstu
par leģiona dienu var lasīt mūsu mājas
lapā - www.vilki.lv
Visus VILKUS pasveicināju un
sveicienu visiem Sidnejas latviešiem,
Andris Balcers

IN MEMORIAM
Atvadīšanās no
Kaspara Svennes

Kaspara
Svennes izv a d ī š a n a
pēdējā gaitā
notika otrdien,
20. martā Sv.
Jāņa baznīcā
un to vadīja
prāvests Kolvins
Makfersons
(Colvin MacPherson).
Dziesmu lapiņā bija iespiests arī Kaspara
Svennes dzīves stāsts un foto attēli no
viņa dzīves gaitām .
Prāvests veda gājienu ar korporācijas
Lettonia karogu sērās, ko nesa Toms
Veidners, bet pavadīja Jānis Gulbis un
Jānis Stambuls. Mūzikālu ievadu ar
Hasselmana Avotu (La Source), bija
iespēlējusi ar arfu aizgājēja mazmeita
Genevieve Langa. Se-koja pirmā
baznīcēnu dziesma Klusā kalnā skaņas
trīc. Pēc lūgšanas Bruno Krūmiņš nolasīja
aiz-gājēja dzīves stāstu, no kuŗa še sekos
izvilkumi.
Kaspars Svenne dzimis 1911. gada
4. oktobrī Vīborgā, Somijā, kur viņa

tēvs Sīmanis, bija aizbēdzis no soda
ekspedīcijam Latvijā pēc 1905. gada
revolūcijas. Svennes ģimene atgriezās
Latvijā pirms I Pasaules kaŗa, bet
drīz vien bija jādodas bēgļu gaitās uz
Dienvidkrieviju, no kurienes atgriezās atkal
Latvijā tikai 1920. gadā. Pēc Rēzeknes
ģimnazijas pabeigšanas sāka studēt
architektūru Latvijas Universitātē, bet
mainīja nodomu, lai mācītos par skolotāju,
tādēļ nobeidza Daugavpils skolotāju
institūtu un sāka strādāt par skolotāju
Rēzeknē 1934. gadā. Tur iepazinās ar
Rēzeknes teātŗa aktrisi Zelmu Saliņu, ar
kuŗu apprecējās1940. gada 23. jūnijā. Pēc
pāriešanas uz Rīgu, vācu okupācijas laikā
viņš strādāja sociālās apdrošināšanas
departamentā, bet viņa kundze Dailes
teātrī. Ģimenē piedzima meita Ilze 1943.
gada 14. novembrī. Kaŗa bēgļu laikā
Kaspars, evakuējot bāriņu namu, nonāca
Dānijā, bet ģimene Vācijā, ar kuŗu tikās
tikai 1947. gadā.
Ģimene ieradās Austrālijā 1950. gada
martā ar kuģi „Nelly” un pēc obligātā līguma
laika, nonāca Adelaidē, kur Kaspars
strādāja par ierēdni Dienvidaustrālijas
dzelzceļa dienestā līdz 1976. gadam. Viņš
1951. gadā nodibināja Adelaides latviešu
jaukto kori, kas ar 100 dziedātājiem bija
lielākais latviešu koris ārpus Latvijas.
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Darbojās arī kā ērģelnieks latviešu luterāņu
baznīcā, mūzikas konsultants Adelaides
latviešu teātrī, piedalījās sešu Adelaides
Kultūras dienu rīcības komitejās un kopā
ar Bruno Krūmiņu dibināja Adelaides radio
stundu 1976. gadā. Jau studenta gados
bija pievienojies korporācijai Lettonia un
aktīvi piedalījās tās dzīvē. 1979. gada
pārgāja uz dzīvi Kanberā, bet 2000. gadā
Sidnejā, reizēm piedaloties sabiedriskā
dzīvē. Sasniedza 100. dzīves gadu, ko,
cita starpā, atzīmēja arī Sidnejas vīru koŗa
gada koncertā 2011. gada 9. oktobrī, kur
viņam pasniedza apsveikumu no Latvijas
valsts prezidenta. Jau 2008. gadā viņš bija
saņēmis arī Latvijas Republikas Atzinības
Krustu. Viņa mūžs beidzās 2012. gada
13. marta agrā rīta stundā. Viņam ģimenē
palika meita Ilze, mazbērni Genevieve,
Montijs un Sebastiāns un mazmazbērni
Aleksandra, Olivers, Nina un Imogena.
Mazmeita Genevieve pastāstīja
savas personīgas atmiņas par vectētiņu.
Piemiņas vārdus teica arī prāvests. Sekoja
baznīcēnu dziedātā Manā tumšā sirdī
nāci, gaišais mīļais saules stars. Pēc tam
dzirdējām Sidnejas latviešu vīru koŗa uz
tvarta iedziedāto Bruno Skultes dziesmu
Aijā ar Teodora Tomsona vārdiem un, pēc
lūgšanas, Adelaides latviešu jauktā koŗa

iedziedāto Tēvreizi no Lūcijas Garutas
kantātes Dievs, Tava zeme deg.
Pēdējos sveicienus no Adelaides
latviešu biedrības, Adelaides jauktā
koŗa un Adelaides vīru koŗa Daugava
nolasīja Bruno Krūmiņš, no Sidnejas
latviešu vīru koŗa un Viktora Bendrupa
Melburnā Gunārs Zodiņš, no korporācijas
Lettonia teica Jānis Gulbis, no Sidnejas
latviešu biedrības Jānis Čečiņš, no
Korporāciju Kopas Sidnejā un korporācijas
Selonija Indriķis Kalniņš un no Sidnejas
latviešu jauktā koŗa Valdis Krādziņš. Pirms
aizvešanas uz krematoriju, pie šķirsta,
korporāciju pārstāvji atvadoties dziedāja
pavadīšanas dziesmu Kad kādu brāli vest
uz kapu klusu.
Pēc izvadīšanas pavadītāji bija
aicināti pakavēties draudzes nama zālē
tradicionālai Pēdējai glāzei. Pie bēŗu
mielasta Artis Medenis, latvus, pastāstīja,
ka aizgājējs vēlējies, lai viņu pavada
ar dziesmām un pats novadīja tautas
dziesmu Dziedāj’ tautu tīrumā.
Vēlāk dziesmu Daugav’ abas malas
vadīja Valdis Krādziņš, frater letticus, Div’
dūjiņas Artis Medenis, latvus un Es kaŗāi’
aiziedams Gundars Liepiņš, frater letticus.
Vieglas smiltis!.
Juris Krādziņš

ZIŅAS NO KAIMIŅVALSTĪM
Tomass Hendriks
Ilvess:
Uzruna Igaunijas
neatkarības dienā

Dārgie tautieši!
Igaunija - tie esam mēs visi. Šodien un
šovakar, kā vienmēr 24. februārī, ir pienācis
tas laiks, kad cilvēki katrā Igaunijas mājā
un arī šajā zālē lepojas ar savu zemi un
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runā par to. Šis ir laiks, kad mēs vaicājam,
kā klājas mūsu valstij, mūsu sabiedrībai un
katram šeit dzīvojošam cilvēkam.
Nerunāsim šodien par Igaunijas
dzimšanas dienu kā par kārtējo rituālu,
kas tradicionāli saistīts ar valsts karoga
pacelšanu, aizsardzības spēku parādi un
prezidenta pamācību klausīšanos. Tie, kuri
cer, ka prezidents šodien kaut ko izšķiroši
nosodīs, būs sarūgtināti. Nē, šodien mēs
vairāk nekā parasti gribam pārdomāt un

saprast, kas patiesībā ir šī zeme un kāda
patiesībā ir dzīve Igaunijā.
Vai Igaunija ir vieta, kur cilvēki dzīvo
tikai tāpēc, ka viņi šeit ir dzimuši? Vai tā
ir tikai uzņēmējdarbības vieta? Vai tā ir kā
gatavībā esošs pagaidu atspēriena punkts
turpmākai karjerai? Vai varbūt tā ir kaut
kas vairāk - kaut kas pamanāms pozitīvā
nozīmē attiecībā uz uzņēmējdarbības
gaisotni un attieksmi pret dzīvi vai
cilvēkiem? Varbūt Igaunija ir vienkārši
mājas?
Mūsu jautājumiem nereti ir šaubu
pieskaņa, kad jāraksturo sava izvēle un
arī sava valsts. Šajā ziemā, kas izraisījusi
neapmierinātību, mūsos aug neziņa - kas
ar mums notiks? Jo ir izrādījies, ka drošo
patvērumu, ko mēģinājām sasniegt,
apdraud arī vētras.
Kas notiks ar mums, ja ir neskaidrība
par pašas Eiropas nākotni un mēs no visām
pusēm tiekam apbērti ar sliktām ziņām?
Kas notiks, ja sabruks eiro?
Kas notiks, ja Savienotās Valstis
attālināsies no Eiropas?
Kas notiks, ja cilvēki aizbrauks no
Igaunijas?
Kas notiks ar dzīvi mūsu zemē, ja
šeit dzīvojošo cilvēku skaits turpinās
samazināties?
Kas notiks ar mūsu dzīvi Igaunijā?
Es esmu noraizējies par pārmērīgi
negatīvo kritiku attiecībā uz mūsu valsts un
mūsu pašu izvēli. Ir pilnīgi pareizi, ka esam
prasīgi pret valsti, politikas veidotājiem
un paši pret sevi. Tā tam ir jābūt, un šajā
ziņā mums nav jāpiekāpjas ne par sprīdi.
Tomēr mums vajadzētu būt godīgiem un
saprātīgiem.
Dārgie draugi!
Sāksim ar Eiropu.
Jautājums par Eiropas Savienības
nākotni nodarbina visu tajā dzīvojošo 500
miljonu cilvēku prātus. Ir ļoti bēdīgi, ka
daudzi tikai tagad ir atskārtuši vienkāršo

patiesību, ka dzīve uz parāda vai uz
nākotnes rēķina nav ekonomiski izdevīga.
Tas laiks, ko kādreiz uzskatīja par nākotni,
ir kļuvis par tagadni, un ir pienācis laiks
maksāt. Vienīgā problēma ir tā, ka nav ar
ko maksāt, jo nākotnes solījumu vērtība ir
samazinājusies.
Mēs uzskatām, ka ir negodīgi, ja
tiem, kas ir rīkojušies atbildīgi un turklāt
šķiet nabadzīgāki, ir jāatmaksā daļa no
neatbildīgo parādiem. Bet vai solidaritātes
izsīkums ir Igaunijas interesēs? Ir viegli
meklēt vainīgos. Ir jau gandarījums, ka
ir attaisnojusies neuzticība. Bet vai tā ir
ieguvums ilgtermiņā? Šķiet, ka nē.
Vai mēs būtu turīgāki, ja būtu turējušies
tālāk no notikumiem Eiropā? Diez vai.
Apsvērsim alternatīvas. Bez Eiropas
Savienības mēs šodien nebūtu NATO
sastāvā. Ar NATO mums ir lielāks drošības
garants. Bez eiro mūsu ekonomikas
atveseļošana un pielāgošanās nebūtu
tik ātra. Mūsu valstī nebūtu tik daudz
investīciju; šaubas par mūsu nacionālās
valūtas izdzīvošanu būtu daudz lielākas
un procentu likmes būtu citādas. Cena,
ko vienkāršs mājokļa kredīta ņēmējs
maksā valstī, kas atrodas uz dienvidiem no
mums, ir par ceturtdaļu augstāka nekā šeit,
nerunājot nemaz par uzņēmējdarbības
nozari.
Būtībā Eiropas krīze nav monetārās
sistēmas krīze. Tā ir valstu monetārās
politikas krīze, kas jārisina tām valstīm,
kuŗas piedzīvo grūtības. Igaunijas
pienākums ir apņēmīgi piedalīties tādas
sistēmas veidošanā, kur līdzīgas krīzes
nevarētu atkārtoties. Ir svarīgi, lai debatēs
par šiem jautājumiem sadzirdētu Igaunijas
balsi. Neaizmirsīsim, ka tikai četrām
eiro zonas valstīm ir noteikts augstāks
kredītreitings nekā Igaunijai. Mūsu valsts
ir piemērs tam, ka Eiropas noteikumi
darbojas - ja tos ievērosi, nepatikšanās
neiekļūsi.
Ir jāatjauno savstarpēja uzticēšanās,
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kas ļaunprātīgas izmantošanas dēļ
Eiropas Savienībā ir ļoti cietusi. Tā ir
jāatjauno visā Eiropas Savienībā. Ja tas
neizdosies, ir iespējams, ka cita citai sāks
neuzticēties arī tās valstis, kuŗu starpā vēl
joprojām valda savstarpēja uzticēšanās.
Eiropas apvienošanas ideja nav pretrunā
ekonomikas loģikai, bet ir pamatota uz to.
Tādēļ es esmu pārliecināts, ka tās valstis,
kas ļaunprātīgi neizmantoja uzticēšanos,
izdzīvos šajā ilgstošajā Eiropas krīzē.
Igaunija var izmantot pašreizējos
apstākļus, lai nostiprinātu savu stāvokli
Eiropas Savienībā, piemēram, informācijas
tehnoloģiju jomā. Eiropā patiešām ir
maz valstu, kur profesionālie standarti
tādās jomās kā vārda brīvība internetā
un e-pakalpojumi ir tik augstā līmenī kā
Igaunijā. Mums nav jādomā par to, ka citi

šajā jomā ir gudrāki par mums. Ir skaidrs
tas, ka mums vispirms daudz uzmanīgāk
ir jāieklausās pašmāju profesionāļos, ja
gribam, lai viņu balsis skan spēcīgāk.
Parunāsim par drošību.
Pēdējos 20 gados Eiropas drošības
karte ir ļoti mainījusies. Savienotās Valstis
ir samazinājušas savus drošības spēkus
Eiropā, un Eiropas valstis aizsardzības
mērķos vairs neiegulda tik daudz līdzekļu
kā iepriekš, bet tās patiešām cer, ka ASV
tām nāks palīgā tāpat kā iepriekšējos 70
gados. Igaunijas apņēmība izpildīt savas
saistības un ieguldīt 2 % no sava IKP valsts
aizsardzībā ir viens no iemesliem, kāpēc
NATO turpina atbalstīt Baltijas valstu gaisa
telpas patrulēšanas misiju. Šis lēmums
nenāca tik viegli kā mums gribētos domāt.
(Turpinājums sekos)

PBLA ZIŅU APSKATS

locekli, tādējādi imunitāte zudīšot vispār.
[...] Deputāti izteica atzinību Elksniņam par
likuma analīzi, tomēr atbalstīja sagatavoto
Satversmes grozījumu redakciju un virzīja
to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā
lasījumā. Pret to balsoja tikai Elksniņš,
bet viņa frakcijas biedrs Valērijs Agešins
(SC) atturējās. Līdz ar to tika noraidīti
vairāku frakciju iepriekš iesniegtie grozījumi
Satversmē. Komisijas šodien atbalstītie
Satversmes grozījumi paredz atteikties no
aizklātas procedūras arī Valsts prezidenta
un Satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanā.
(leta.lv)
Franks Gordons: Šņācieni pēc Maskavas
pasūtījuma
Eiropas Parlamenta deputātei Inesei

20. martā
Deputātus varēs administratīvi sodīt un
veikt kratīšanu bez Saeimas piekrišanas
Pie Saeimas deputātiem varēs izdarīt
kratīšanas, kā arī viņus varēs administratīvi
sodīt bez parlamenta piekrišanas, paredz
darba grupas izstrādātie un šodien (20.
martā) Saeimas Juridiskajā komisijā
atbalstītie grozījumi Satversmē. Pret
iecerētajiem grozījumiem aktīvi iebilda
deputāts Andrejs Elksniņš (SC), kurš
uzsvēra, ka grozījumi nav pārdomāti un
pieļaus virkni citu darbību pret Saeimas
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Vaiderei taisnība: latviešu leģiona piemiņas
diena – 16. marts – pa īstam uztrauc un
tracina vienīgi Krieviju. Paskatīsimies,
kas 16. martā Rīgas viesnīcā “FG Royal
Hotel” piedalījās konferencē, kas bija
veltīta “nacisma atdzimšanai Latvijā”:
no Savienotajām Valstīm bija ieradušies
dīvaini “bijušie ASV kongresmeņi” (?)
Leonīds Bards un Alekss Bruks, kā arī
«ASV ebreju kopienas pārstāvji» Maša
Grišina un Leonīds Nemirovskis. Jau pēc
viņu vārdiem spriežot, kļūst skaidrs, ka tie ir
nesenie imigranti no PSRS – krievvalodīgie,
kas uztur sakarus ar Maskavā izveidoto
un Kremļa stutēto apvienību «Pasaule
bez nacisma», ko vada bēdīgi slavenais
Krievijas senators Boriss Špīgels.
Turpat uzradies kāds sabiedrisks
veidojums ar skaļo nosaukumu «Eiropas
ebreju parlaments». Kas tas tāds? Pirmā
dzirdēšana! Izrādās, ka šī asambleja, kurā
ir 120 locekļu, «nesen izveidota pēc Eiropas
ebreju savienības iniciatīvas. Eiropas
ebreju savienību pagājušajā gadā izveidoja
Ukrainas miljardieri Igors Kolomoiskis un
Vadims Rabinovičs» (pēc DELFI ziņām).
Viss skaidrs! Diviem krievvalodīgiem
oligarhiem sagribējies «padižoties Eiropā».
Un kurš no šiem «parlamentāriešiem»
devies pie LR tiesībsarga Jura Jansona,
lai paustu «bažas par iespējamo nacisma
atdzimšanu Eiropā»? Valerijs Engels –
Krievijas senatora Borisa Špīgela tuvākais
līdzgaitnieks un šķēpnesis. Visa šī
šņākšana ir Maskavas pasūtījums. Tur
nevar būt ne mazāko šaubu.
Šajā sakarā pelna ievērību Latvijas
krievu “vēsturnieka” Viktora Guščina
teiktais: “Neonacisms ir pirmām kārtām
rusofobija ar atsevišķām antisemītisma
izpausmēm.” Vai Guščins kā “rusofobijas
upuris” ir greizsirdīgs, vērojot Špīgela un
Engela rosīšanos?
Un ko 16. martā teicis Vīzentāla
centra Jeruzalemes biroja vadītājs,
nenogurdināmais «nacistu mednieks»
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Efraims Zurofs? Viņu redzēja gan pie
Bastejkalna, gan minētajā konferencē,
bet šoreiz daudzus pārsteidza viņa
paziņojums: «Latviešu leģions nebija
saistīts ar holokausta noziegumiem, bet
tajā ienāca atsevišķi cilvēki, kam pirms tam
bija sakars ar ebreju nogalināšanu.» Viņš
arī atzinīgi izteicās par tiem, kuri «patiešām
cīnījās par Latvijas neatkarību, ieskaitot
tos, kas piedalījās Padomju Savienības
sagraušanā». Vai Zurofs sācis kaut ko
saprast?
16. martā daudz bija tādu, kas nesa
plakātus, kur bija pārsvītrots gan sirpis
ar āmuru, gan Hitlera Lielvācijas ērglis ar
kāškrustu. Un uzraksts: «Nē – okupācijas
varām! Jā – brīvai Latvijai!» Viņiem jāsaka
paldies. (Latvijas Avīze, autors Franks
Gordons)
Skreija: Mēs bijām karavīri
“16. marts nav nekādi svētki! Tā ir
atceres diena mūsu kritušajiem,” Vācijas
laikraksts “Die Welt” citē leģionāru, Latvijas
Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētāju
Edgaru Skreiju, rakstot par Leģionāru
atceres dienu. Materiālā pieminēts, ka,
ejot uz skolu 1940. gada vasarā, E. Skreija
redzējis, kā garām pabrauc padomju
tanks. “Pa nakti viņš no Latvijas pilsoņa
bija kļuvis par padomju pilsoni,” apraksta
vācu izdevums, kas izstāsta sirmā vīra
dzīvesstāstu. “Viena skaista, priecīga
un gaiša diena. Latviešiem,” E. Skreija
atceras, kā 1941. gadā ienākusi Vācijas
armija, ko tolaik latvieši uztvēruši kā
“atbrīvotāju no tās nāves valdības” (domāta
padomju vara). Laikraksts atgādina, ka
padomju vara līdz vācu armijas ienākšanai
bija deportējusi desmitiem tūkstošu latviešu
uz Sibīriju un Latvijā pie varas izvietojusi
marionešu valdību. Vācu okupācijas laikos
E. Skreija izmācījies par automehāniķi, tad
nākusi iesaukšana leģionā, un viņš kļuvis
par šoferi kādam latviešu pulkvedim. 1944.
gadā, kad padomju armija jau bija Latvijā,
E. Skreija ar savu 19. divīziju atradies

Kurzemē. “Kam izdevās nokļūt uz kuģa,
tie spēja tikt līdz Vācijai. Kuram ne, to
saņēma gūstā Kurzemes katlā. Kā mani.
Mēs cīnījāmies tālāk.» 1944. gada 8. maijā
plkst. 14, kad ienākusi padomju armija, viņš
nav varējis nozust. Tālāk sekojuši piespiedu
darba gadi Krievijā, bet pēc tam E. Skreija
atgriezies Latvijā un visu mūžu nostrādājis
par šoferi. «Mēs bijām otrās šķiras cilvēki,
mūs apsaukāja par fašistiem,» padomju
laikus atceras E. Skreija. «Mēs, latviešu
leģionāri, nebijām SS vīri. Mēs bijām
karavīri,» viņš uzsver. (Latvijas Avīze)
Piešķirs naudu Torņakalna memoriālam
Rīgas dome plāno piešķirt 122 tūkstošus
latu, lai pabeigtu Torņakalna (deportēto)
memoriāla 2. kārtas darbus. Piemiņas
monumentu te atklāja 2001. gadā, taču
līdzekļu trūkuma dēļ iecere netika īstenota
pilnā apjomā. (Latvijas Avīze)
Klajā nāks brāļu Kaudzīšu “Mērnieku
laiku” tulkojums vācu valodā
Pateicoties vēsturnieka Kaspara Kļaviņa
iniciatīvai un ieguldītajam finansējumam,
šonedēļ klajā nāks brāļu Kaudzīšu romāna
“Mērnieku laiki” tulkojums vācu valodā.
Pirmā pilnā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu
romāna “Mērnieku laiki” vāciskā tulkojuma
atvēršanas svētki notiks ceturtdien,
22.martā pulksten 16 Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā, pastāstīja Kļaviņš.
Romāns vācu valodā tulkots, jo pašā
romānā jau jūtama vācu civilizācija un
darbā atspoguļojas vesela vācu literatūras
tradīcija. Romānu “Mērnieku laiki” tulkojis
Valdis Bisenieks, valodas korektors ir
Austris Grasis. “Mērnieku laiki” iznākšana
vācu valodā ir Kļaviņa individuālais projekts,
kura izdošanā ieguldīti pašu un mecenātu
līdzekļi. Valsts kultūrkapitāla fondam
(VKKF) finansējums ir tik niecīgs, ka
pat tad, ja pretendētu uz finansējuma
saņemšanu, neiegūtu pat ceturto daļu
no projekta izmaksām, akcentēja idejas
autors. Neesot apmierināts ar grāmatu
izdevniecību un jo īpaši kultūras apgāda

politiku, Kļaviņš nodrošinājis, ka romāns
“Mērnieku laiki” vācu valodā tiks izdots
Zalcburgas izdevniecībā. “Romāna
tulkojuma organizēšana ir tikai mans
individuālais projekts, ko esmu realizējis par
saviem līdzekļiem ar mecenātu atbalstu.
Vienlaikus, darbu izdodot pašam, ir iespēja
kontrolēt darba kvalitāti un izplatīšanu, lai
tas nonāktu līdz lasītājam. Kultūras apgādu
politika ir tāda, ka viņi paši zina, kas pasaulē
notiek, tādēļ zina, kas lasītājiem vajadzīgs.
Neviens Latvijas apgāds mani 20 gadu
laikā nav meklējis,” pauda Kļaviņš. Projekta
idejas autors ir pārliecināts, ka romāns vācu
valodā būs noderīgs gan skolēniem Latvijā,
kas apgūst vācu valodu, gan arī Vācijā, kur
to varēs izmantot arī zinātnieki. Maincas
Universitātes profesors Ervins Oberlenders
jau iepriekš Kļaviņam atzinis, ka romāna
“Mērnieku laiki” tulkojumam būtu jāieņem
goda vieta Eiropas Savienības projektā
“Reading Europe”, kas nodarbojas ar
izcilu Eiropas tautu literatūras sacerējumu
apzināšanu, kas līdz šim sakarā ar
tulkojumu neesamību bijuši mazāk zināmi.
Vācu valodā tulkotā romāna atvēršanas
svētkos piedalīsies gan Vācijas, Austrijas
un Šveices vēstniecību pārstāvji, gan
zinātnieki un kultūras darbinieki. Vienlaikus
ar romānu tiks prezentēts arī jauns Kļaviņa
pētījums “”Mērnieku laiki” eiropieša acīm”,
kurā iekļauts autora kultūrvēsturisks ievads
un komentāri. [...] Patlaban Kļaviņš strādā
pie jaunas idejas - Andreja Pumpura eposa
“Lāčplēsis” tulkošanas franču valodā.
(kasjauns.lv)
Raimonds Pauls koncertēs jaunu ērģeļu
būvei Mūzikas akadēmijā
Labdarības koncertu Dziesmas bez
vārdiem ar mērķi vākt līdzekļus jaunai
ērģeļu būvei Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā (JVLMA) sniegs šīs augstskolas
(tolaik vēl sauktas par konservatoriju) 1958.
gada absolvents Raimonds Pauls 22. martā
pulksten 18. Labdarības koncerts notiks
JVLMA Lielajā zālē un piedāvās Raimonda
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Paula teātra un kino mūziku, kuru kopā
ar Maestro atskaņos džeza mūziķi Māris
Briežkalns (sitaminstrumenti) un Andris
Grunte (kontrabass), kā arī dziedātājas
Kristīne Tkačuka, Ieva Katkovska un
Iluta Valtere. Biļetes nopērkamas Biļešu
paradīzē, kā arī stundu pirms sākuma
norises vietā par Ls 10. Ziedot vairāk
var ar pārskaitījumu uz JVLMA kontu
LV59TREL9220515011000 Valsts kasē.
Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija, NMR NR.90000028796.
Maksājuma mērķis: ērģeļu būve.
Raimonds Pauls ar savu iniciatīvu
turpina ārzemju latviešu uzsākto ziedojumu
vākšanu jaunu ērģeļu izbūvei Mūzikas
akadēmijā. Jau 2010. gada septembrī
JVLMA saņēma 60 000 eiro (Ls 42 384) lielu
ziedojumu no Vācijā dzīvojušās ērģelnieces
Irēnes Narvaites mantojuma fonda jaunu
ērģeļu izbūvei. Šim piemēram sekoja
arī Latviešu ērģelnieku ģilde Amerikā,
Latviskā mantojuma fonds Bostonā (ASV)
un ērģelniece Karīna Gudberga, ar kopā
savāktajiem Ls 46 450 liekot pamatu
vērienīgai trīsmanuāļu mehānisko stabuļu
ērģeļu būvei JVLMA, kuru kopējās izmaksas
ir 103 700 latu.
Latvija ir slavena ar izcilajām Rīgas
Doma (firmas Walcker) ērģelēm, kuras
vēlas spēlēt daudzi pasaules ērģelnieki
un kuras ir arī kā pamudinājums kopt
un sargāt ērģeļspēles tradīcijas un
izglītību Latvijā. Tomēr pašlaik ērģeļspēles
studentu apmācība Mūzikas akadēmijā
notiek pie diviem nolietotiem divmanuāļu
instrumentiem. Viens no tiem būvēts
pirms 77 gadiem – 1934. gadā – Latvijas
ērģeļbūvētāja H. Kolbes darbnīcā, un
speciālisti to atzinuši par neremontējamu
un nododamu muzejam. (Diena, autore
Inese Lūsiņa)
22. martā
Jau sesto reizi Cimdaram uztic CVK
vadību
Saeima ceturtdien (22. martā) ar lielu
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balsu pārsvaru atbalstīja Arņa Cimdara
atkārtotu ievēlēšanu Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) priekšsēdētāja amatā, kā
arī ievēlēja komisijas sastāvu. Par Cimdara
ievēlēšanu balsoja 77 deputāti, pret bija
viens - Jānis Ādamsons (“Saskaņas
centrs”), bet atturējās trīs tautas kalpi
no SC frakcijas. [...] CVK Cimdars vada
jau kopš 1997. gada un amatā pārvēlēts
jau sesto reizi. Cimdars pēc jaunā CVK
sastāva apstiprināšanas teica, ka darbi,
kas veicami saistībā ar jaunu vēlētāju
reģistrācijas kārtību un internetbalsošanas
ieviešanu, viņam un komisijai būs ļoti
interesants un liels izaicinājums, ko viņš
ar prieku uzņemas. Viņš arī norādīja,
ka jautājumā par interneta balsošanas
ieviešanu vēl nepieciešamas plašas
un publiskas ekspertu diskusijas, lai
iedzīvotāji būtu informēti par elektroniskās
balsošanas iespējām, nevis tās ignorētu
tieši nezināšanas dēļ. Pēc Cimdara
vārdiem, atliek cerēt, ka nākotnē vairs
nebūs tā, ka viņš ir vienīgais kandidāts uz
CVK vadītāja amatu. Viņš pie šā amata
neturoties, “no tā nogurst rokas”, taču tās
ir vajadzīgas, lai strādātu. “Es jau kādu
laiku esmu samierinājies ar šo domu, ka
pagaidām nav izvirzīti citi kandidāti uz
šo amatu, bet es ļoti ceru, ka tuvākajā
laikā Centrālajā vēlēšanu komisijā būs
vērojama pietiekami liela izaugsme (..)
un nākamreiz uz šo amatu jau varēs būs
vairāk kandidātu,” sacīja Cimdars un
piebilda, ka jau pašlaik redzami cilvēki,
kuri labi iepazinušies ar vēlēšanu un tautas
nobalsošanu organizēšanas kārtību un
būtu cienīgi ieņemt CVK vadītāja amatu.
Deputāti CVK sastāvā teju vienbalsīgi
apstiprināja arī pārējos jaunās CVK
locekļus - Zatlera Reformu partijas virzīto
Ievu Gruziņu, Nacionālās apvienības
virzīto pašreizējo CVK locekli Ritvaru
Eglāju, Zaļo un zemnieku savienības
virzīto ilggadējo komisijas locekli Dzintru
Kusiņu, «Saskaņas centra» frakcijas virzīto

juristu Aleksandru Maļcevu, neatkarīgo
deputātu grupas virzīto Loretu Skabursku,
«Vienotības» virzīto Kārli Kamradzi un
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi
Sniedzi Sproģi. Augstākā tiesa darbam
CVK atkārtoti virzīja tiesnesi Pēteri Dzalbi.
[...] CVK sastāvā ir kopumā deviņi locekļi.
[...] (ir.lv)
Olšteina sešinieks nebūšot klupšanas
akmens Dombrovska valdībai
Neatkarīgo deputātu grupa, kas pēc
ārkārtas Saeimas vēlēšanām uzreiz
atšķēlās no Zatlera Reformu partijas
un tagad strādā Klāva Olšteina vadībā,
nekļūšot par klupšanas akmeni Valda
Dombrovska (“Vienotība”) valdībai. Olšteins
“Neatkarīgai Rīta Avīzei” atspēkojis
scenāriju, ka sešinieks varētu pieslieties
kādam citam politiskam spēkam. “Mēs
nemeklējam preciniekus un neesam tā
līgava, kas precēs pirmo pretimnācēju,”
laikrakstam izteicās neatkarīgo deputātu
grupas līderis, ziņo BNS. Šā brīža modelī
viņi jūtoties komfortabli un noteikti nekļūs
par klupšanas akmeni Dombrovska
valdībai. “Ir jāpaiet vismaz gadam, lai
novērtētu, vai valdība pilnvērtīgi pilda
savus uzdevumus, tādēļ šobrīd par mūsu
vēlmi mainīt koalīciju nevar būt ne runas,”
apgalvojis Olšteins. Parlamentārietis gan
atzina, ka neatkarīgo deputātu grupai
būs nepieciešama transformācija, taču
tā nenotikšot kā saplūšana ar kādu citu
organizāciju. Arī LZS līderis un Saeimas
deputāts Augusts Brigmanis intervijā
„Latvijas Avīzei” ceturtdien uz jautājumu,
vai sestdien gaidāmajā LZS kongresā
varēs redzēt Olšteina grupu, atbild, ka
tas nenotiks: „Mums ir savi jaunieši,
un es nezinu, ko tālāk darīs Olšteina
sešnieks.” Vai Olšteins dibinās biedrību, vai
piesliesies Repšem, tas esot viņa izvēlē,
teic Brigmanis. “Augsti vērtēju Einaru Repši
kā zinošu un pieredzes bagātu politiķi.
Latvijas politiskajai videi trūkst kvalitatīvu
debašu, viedokļu un diskusiju, tādēļ viņa

iespējamo atgriešanos politikā uzskatu par
apsveicamu. Taču es neesmu ar Einaru
Repši runājis jau vairākus gadus. Tāpat
kā neesmu apspriedis sadarbību ar Zaļo
un zemnieku savienību. Protams, nākotni
nevar prognozēt, tādēļ neizslēdzu arī
apvienošanos ar kādu citu partiju, taču tas
noteikti nenotiks šobrīd. Tuvākajā laikā mēs
transformēsimies neatkarīgā veidojumā un
būsim patstāvīga organizācija,» pastāstīja
Olšteins. Patlaban valdību veido premjera
pārstāvētā «Vienotība», kurai ir 20 Saeimas
deputāti, Zatlera Reformu partija ar 16
Saeimas deputātu balsīm, Nacionālā
apvienība ar 14 Saeimas deputātu balsīm,
kā arī neatkarīgā sešu deputātu grupa,
kas Saeimā tika ievēlēti no ZRP, taču īsi
pirms valdības izveidošanas no partijas
atšķēlās. Mediji iepriekš vēstīja, ka valdību
atbalstošā neatkarīgo deputātu grupa
sākusi vest sarunas ar opozīcijā esošo Zaļo
un Zemnieku savienību. (ir.lv)
Ārlietu ministrs Londonas studentiem
izstāsta Latvijas veiksmes stāstu
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
šodien (22. martā), tiekoties ar Londonas
Ekonomikas un Sociālo zinātņu institūta
(LSE) starptautisko attiecību biedrības
«Grimshaw» studentiem, viņiem izstāstījis
Latvijas veiksmes stāstu par valsts spēju
iziet no ekonomiskās krīzes. Ministrs
tikšanās laikā arī akcentējis Latvijas
apņēmību līdz 2014. gadā izpildīt kritērijus,
kas nepieciešami dalībai eirozonā.
Tāpat tika pārrunāti tādi aktuāli Eiropas
Savienības (ES) dienas kārtības jautājumi
kā transporta infrastruktūra un enerģētikas
drošība. Diskusijas laikā studenti bija
ieinteresēti uzzināt ministra viedokli par
praktisko Baltijas valstu sadarbību, kā arī
par ieguvumiem pēc Latvijas iestāšanās
ES. Kā informē Ārlietu ministrija, Rinkēviča
tikšanās ar studentiem notika viņu mācību
brauciena ietvaros pa Baltijas valstīm.
«Grimshaw» biedrība dibināta 1923. gadā
ar mērķi padziļināt studentu izpratni par
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starpvalstu attiecībām. (kasjauns.lv)
Latvijas Vēstnesis turpmāk tikai
elektroniskā formātā
Saeima šodien (22. martā) otrajā
lasījumā atbalstīja jauno Oficiālo publikāciju
likumu, kas paredz atteikties no oficiālā
laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdošanas
papīra formātā un likumus un citus ārējos
normatīvos aktus publicēt elektroniski. Tas
palīdzēs ietaupīt vairāk nekā ceturto daļu
no līdzekļiem, kas patlaban nepieciešami
oficiālās publikācijas nodrošināšanai,
norāda likumprojekta autori. Oficiālais
elektroniskais izdevums interneta vietnē
“www.vestnesis.lv” būs pieejams no 2012.
gada 1. jūlija, bet vēl pusgadu - līdz
2013. gada 1. janvārim - vienlaikus tiks
nodrošināta arī oficiālā publikācija papīra
formā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. [...]
Atteikšanos no drukas versijas pamato
salīdzinoši nelielais tās abonentu skaits,
kas 2010. gadā bija sarucis līdz 510
abonentiem. Savukārt laikraksta neoficiālās
elektroniskās versijas unikālo lietotāju skaits
darba dienā pārsniedz 3500. Elektronisko
izdevumu izdos valsts aģentūra “Latvijas
Vēstnesis”, kas Ministru kabinetam
jāizveido līdz 2014. gada 1. janvārim. Līdz
aģentūras izveidei tās uzdevumu izpildi
nodrošinās valsts SIA “Latvijas Vēstnesis”.
Par likumprojektu Saeimai vēl jālemj trešajā
lasījumā. (leta.lv)
Berlīnes radio pārraidīs dievkalpojumu,
kas veltīts genocīda upuriem Baltijā
Berlīnes – Brandenburgas zemes
radio (RBB) svētdien, 25. martā,
pārraidīs dievkalpojumu, kas būs veltīts
komunistiskā genocīda upuru Baltijas
valstīs piemiņai. Latvijas tautas sēru
dienā – 25. martā, dievkalpojumu Berlīnes
Alt – Pankow baznīcā (Breite Str.38,
13187, Berlin-Pankow) veltītu 1949. gada
upuru piemiņai ierosināja šīs draudzes
ērģelniece – Vācijā dzīvojošā latviete
Rudīte Līvmane – Lindenbeka. Berlīnes
latviešu luterāņu draudzes mācītājs Tālis
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Rēdmanis Kasjauns.lv pastāstīja: „Ar mūsu
latviešu draudzi šim dievkalpojumam tiešas
saistības nav, ja neskaita to, ka Berlīnes
Pankovas draudzes ērģelniece un mūzikas
dzīves vadītāja Dr. Rudīte Līvmane ir
arī mūsu draudzes padomē un reizē arī
viena no ērģelniecēm, kura paralēli savam
maizes darbam kalpo arī latviešu draudzē.
Šajā reizē uzteicams ir tieši Rudītes pašas
personīgais ieguldījums, jo viņa savu vācu
draudzi, kas ir viņas pamata darba vieta, ir
pārliecinājusi, ka šajā dienā, kad notiek arī
RBB radio tiešraide, ir jāspēlē vairāk tieši
latviešu (un citu baltiešu) autoru mūzika,
jo šī diena mūsu tautu vēsturē ir ierakstīta
ar savu lielo un skumjo nozīmi. Viņa ar
draudzes mācītāju ir sarunājusi, ka šo
traģisko notikumu piemiņa izskanēs arī
dievkalpojuma uzrunas un aizlūguma daļās.
Tā kā paldies Rudītei un Pankovas draudzes
mācītājai, kuras ir šo dievkalpojumu šādā
veidā iecerējušas un izveidojušas. Latviešu
draudzes ļaudis, mani ieskaitot, tur būsim
vien vienkārši baznīcēni.” Dievkalpojumā
izskanēs latviešu un igauņu komponistu
- Riharda Dubras, Romualda Kalsona,
Romualda Jermaka un Rūdolfa Tobiasa
mūzika. Dievkalpojums Berlīnē 25. martā
sāksies pulksten 10.00 (pēc Latvijas laika
pulksten 11.00) un to varēs dzirdēt arī RBB
Kulturradio tiešraidē internetā:
http://www.kulturradio.de/programm/
sendungen/120325/evangelischer_
gottesdienst_1000.html (kasjauns.lv)
Kantāte «Dievs, Tava zeme deg» Sv.
Ģertrūdes baznīcā
Šogad komponistes Lūcijas Garūtas
110. dzimšanas diena un dzejnieka,
kantātes vārdu autora, Andreja Eglīša
100. dzimšanas dienas gads. Par koncerta
datumu izvēlēts 25. marts – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena, kā
kamerkora «Ave Sol» veltījums Latvijas
iedzīvotājiem, kas 1949. gada 25. martā
tika izsūtīti uz Sibīriju un atrada sevī spēku
izsūtījumā uzturēt latviskās tradīcijas,

informē koncerta organizatori. Piemiņas
koncerta pirmajā daļā Rīgas kamerkoris
«Ave Sol» atskaņos latviešu komponistu
dziesmas ar Andreja Eglīša vārdiem, otrajā
daļā - Lūcijas Garūtas kantāti «Dievs, Tava
zeme deg». Koncerta programmu vadīt
aicināts aktieris Kaspars Znotiņš. [...] Nesen
kamerkoris sagatavojis Lūcijas Garūtas un
Andreja Eglīša kantātes «Dievs, Tava zeme
deg!» DVD, kas publikai pieejams mūzikas
ierakstu veikalos un Latvijas bibliotēkās.
[...] No Sv. Ģertrūdes baznīcas, kur notiks
koncerts, kantātes vārdu autors, dzejnieks
Andrejs Eglītis izvadīts pēdējā gaitā.
Koncerts notiks 25. martā pulksten 15.
Ieeja koncertā bez maksas. (tvnet.lv)
23. martā
Piemiņas vietu Torņakalnā papildinās
ar informāciju
Komunistiskā terora upuru memoriāls
Torņakalnā nav ticis pabeigts 11 gadu.
Šogad Rīgas dome ir atradusi līdzekļus,
lai piemiņas vietu sakoptu, kā bija iecerēts
2001. gadā. Ilgus gadus par deportācijās
cietušajiem atgādināja tēlnieka Paula
Jaunzema un arhitekta Jura Pogas
veidotais piemineklis Putenī – minimāli
sakoptā zaļā pļaviņā novietota skulpturāla
grupa, kurai piekļūt var pa samērā šauru
bruģētu taku. Līdz galam īstenot ieceri
liedza naudas trūkums, tāpēc piemineklis
tā arī nav izgaismots, nav uzstādīti akmeņi
ar izsūtījuma vietu nosaukumiem, arī
teritorija nav labiekārtota, lai tur varētu
uzturēties daudz cilvēku, nemeklējot ērtāko
vietu. Piemiņas vietas otrās kārtas darbos
plānots skulpturālo ansambli papildināt
ar akmeņiem, kas satur skaidrojošu
informāciju par monumentu un notikumiem,
kurus pieminot, tas izveidots. Zālienā
tiks izvietotas melna akmens plāksnes,
lai varētu piekļūt pie pieminekļa un
nolikt tur ziedus. Tēlnieks un arhitekts
piedāvā izvietot 18 stikla paneļu, kuros
tiks iegravēta informācija par represijās
cietušajiem un viņu vārdi. Plānots atjaunot

bruģi un trotuārus Vilkaines ielai, kas
ved uz monumentu, izbūvēt uzejas uz
dzelzceļa stacijas peroniem, kā arī izveidot
izgaismojumu, iekopt apstādījumus un
uzstādīt videonovērošanas iekārtas. Rīgas
pieminekļu aģentūra šā gada budžetā jau
ir saņēmusi 56 000 latu, lai varētu īstenot
darbus, tomēr bija nepieciešami vēl 122 000
latu, kurus paredzēts piešķirt no pilsētas
infrastruktūras fonda līdzekļiem. Sākotnēji
P. Jaunzema iecere veidot piemiņas vietu
no raupji plēstiem akmeņiem, veidojot
robustas figūras, izraisīja protestus
represētajos Latvijas iedzīvotājos. Tēlnieks
ne reizi vien skaidroja un pierādīja, kāpēc
nav izvēlējies reālistiskas figūras. Viņš
pamatoja – esot apzināti vairījies veidot
pieminekļa skulptūrām precīzi iezīmētas
sejas, lai cilvēki, raugoties abstraktajos
tēlos, varētu tajos saskatīt savus tuviniekus,
kas neatgriezās no izsūtījuma. Šī piemiņas
vieta radīta, lai varētu atcerēties un
pieminēt tos represētos, kuru atdusas
vieta nav zināma. Akmeņi tika meklēti un
arī atrasti Latvijā. Tos uz Rīgu atgādāja
no Ainažiem, Dundagas un Džūkstes.
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore
Antra Gabre)
Prezidents atbalsta Visaginas AES
būvniecību
Latvijai ir lietderīgi iesaistīties topošajā
Visaginas AES projektā, jo tas ir ekonomiski
izdevīgs un elektrības cenu nākotnē
nepaaugstinās – šādu atziņu vakar, tiekoties
ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti
pauda Latvijas prezidents Andris Bērziņš.
“Prezidents uzskata, ka dalība Latvijai
šajā projektā ir izdevīga, un viņš balstās
uz “Latvenergo” veiktajiem aprēķiniem,”
uzsvēra Valsts prezidenta preses sekretāre
Līga Krapāne. Lietuvas puse paziņojusi, ka
līdz jūlijam būs gatavs koncesijas līgums
starp iesaistītajām pusēm. A. Bērziņš
prognozējis, ka visu šo gadu varētu
aizņemt sarunas starp potenciālajām
projekta dalībvalstīm, lai vienotos par
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AES būvniecību un par šo jautājumu
noslēgtu starpvalstu līgumu. Sarunā ar
Lietuvas prezidenti A. Bērziņš pārrunājis
arī reģionālā sašķidrinātās gāzes termināļa
būvniecību Latvijā. “Prezidents uzskata, ka
piemērotākā vieta termināļa būvniecībai
ir Latvija gan mūsu valsts ģeogrāfiskā
izvietojuma dēļ, gan tāpēc, ka Latvijā jau ir
infrastruktūra, piemēram, Inčukalna gāzes
krātuve,” skaidroja L. Krapāne. Taču gala
pozīciju par šo jautājumu prezidents paudīs,
kad tiks saņemts atzinums no Eiropas
Komisijas, kura iniciējusi priekšizpēti, lai
noskaidrotu, kur reģionā būtu ekonomiski
izdevīgākā vieta termināļa būvniecībai.
Lietuvas puse tikmēr turpina virzīt sava
nacionālā sašķidrinātās gāzes termināļa
būvniecību Klaipēdā.
Prezidents atbalsta Visaginas AES
būvniecību
Latvijai ir lietderīgi iesaistīties topošajā
Visaginas AES projektā, jo tas ir ekonomiski
izdevīgs un elektrības cenu nākotnē
nepaaugstinās – šādu atziņu vakar, tiekoties
ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti
pauda Latvijas prezidents Andris Bērziņš.
“Prezidents uzskata, ka dalība Latvijai
šajā projektā ir izdevīga, un viņš balstās
uz “Latvenergo” veiktajiem aprēķiniem,”
uzsvēra Valsts prezidenta preses sekretāre
Līga Krapāne. Lietuvas puse paziņojusi, ka
līdz jūlijam būs gatavs koncesijas līgums
starp iesaistītajām pusēm. A. Bērziņš
prognozējis, ka visu šo gadu varētu
aizņemt sarunas starp potenciālajām
projekta dalībvalstīm, lai vienotos par
AES būvniecību un par šo jautājumu
noslēgtu starpvalstu līgumu. Sarunā ar
Lietuvas prezidenti A. Bērziņš pārrunājis
arī reģionālā sašķidrinātās gāzes termināļa
būvniecību Latvijā. “Prezidents uzskata, ka
piemērotākā vieta termināļa būvniecībai
ir Latvija gan mūsu valsts ģeogrāfiskā
izvietojuma dēļ, gan tāpēc, ka Latvijā jau ir
infrastruktūra, piemēram, Inčukalna gāzes
krātuve,” skaidroja L. Krapāne. Taču gala
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pozīciju par šo jautājumu prezidents paudīs,
kad tiks saņemts atzinums no Eiropas
Komisijas, kura iniciējusi priekšizpēti, lai
noskaidrotu, kur reģionā būtu ekonomiski
izdevīgākā vieta termināļa būvniecībai.
Lietuvas puse tikmēr turpina virzīt sava
nacionālā sašķidrinātās gāzes termināļa
būvniecību Klaipēdā.
Sporta tērpus Latvijas olimpiešiem
dāvinās Ķīnas kompānija
Tērpus Latvijas sportistiem uz
Londonas olimpiskajām spēlēm dāvinās
kāda kompānija no Ķīnas, piektdien (23.
martā) intervijā Latvijas Radio atklāja
Latvijas olimpiskās komitejas (LOK)
ģenerālsekretārs Einars Fogelis. “Mēs esam
pakļāvušies globalizācijai, ja tā var teikt,
un attiecībā uz Londonu mēs saņēmām
piedāvājumu no vienas Ķīnas sporta
apģērbu kompānijas. Šie tērpi mums tiks
dāvināti - par sporta tērpiem, starta formām
mums jāmaksā nebūs,” teica Fogelis. Viņš
gan neatklāja kompānijas nosaukumu, kas
sponsorējusi tērpus Latvijas sportistiem.
[...] Savukārt LOK prezdients Aldons
Vrubļevskis Latvijas Televīzijas raidījumā
«Labrīt, Latvija!» papildināja, ka Ķīnas
kompānija Latvijas olimpiskajai komandai
dāvinās tikai sporta tērpus. Parādes tērpi
tiks šūti Latvijā. «Izvēlamies tos, kuri ir
ar mieru dāvināt,» izvēli par labu Ķīnas
kompānijai pamatoja Vrubļevskis. Savukārt
parādes tērpu paraugi pagaidām esot
redzēti tikai darba kārtībā. Dizainu tiem
veido Ilze Mendziņa, kas pērn uzvarēja
LOK izsludinātajā konkursā, bet par
šuvēju pašlaik vēl rit iepirkuma process.
Parādes tērpu demonstrācija gaidāma šā
gada jūnijā. Tērpu krāsas būšot «diezgan
tradicionālas, ar zelta piesitienu».
Lipmans nodevis LOK glabāšanā
Jaunzemes olimpisko zelta medaļu
Latvijas Hokeja federācijas (LHF)
prezidents Kirovs Lipmans piektdien
Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK)
nodeva glabāšanā Ineses Jaunzemes

1956. gada olimpiskajās spēlēs Melburnā
izcīnīto olimpisko zelta medaļu šķēpa
mešanā. [...] Pirmo olimpisko zelta medaļu
Latvijas sporta vēsturē Lipmans svinīgi
nodeva LOK prezidentam Aldonam
Vrubļevskim LOK Ģenerālās asamblejas
sesijas laikā. “Kā Latvijas patriots izmantoju
savus sakarus un iespējas, lai panāktu, ka
Jaunzemes medaļa paliek Latvijā un pelnīti
kļūst par vēsturisku olimpisko relikviju,”
savu rīcību komentēja Lipmans. “Nevarēju
pieļaut, ka Latvijai pirmā olimpiskā zelta
medaļa nonāk nekontrolējamās izsolēs un
aiziet kāda ārvalstu privātā kolekcionāra
īpašumā.” Savukārt Vrubļevskis visas
olimpiskās sporta sabiedrības vārdā
pateicās Lipmanam par nesavtīgo rīcību,
saglabājot Latvijas nacionālās vērtības,
kas vairo tautas lepnumu par savu valsti.
“Milzīgs paldies par šodien sagādāto
dāvanu, kas kļūs par visai Latvijas sporta
sabiedrībai pieejamu olimpisko vērtību.
Labāku dāvanu LOK deviņdesmitajā
gadadienā grūti iedomāties,” teica
Vrubļevskis. Jaunzemes izcīnītā medaļa
plašākam interesentu lokam būs apskatām
23. aprīlī kinoteātrī Splandid Palace,
atzīmējot LOK dibināšanas deviņdesmito
gadadienu. Dr. med. Inese Jaunzeme
(1932 - 2011) ir Latvijas pirmā olimpiskā
čempione, kura pirms 55 gadiem Melburnā
(1956. gada 28. novembris) uzvarēja šķēpa
mešanas sacensībās. Latvijas tauta pirmo
Olimpa iekarotāju vienmēr ļoti mīlējusi un
cienījusi. Viņu pazīst ne tikai kā leģendāru
atlēti, bet arī kā ilggadēju ķirurģi, Latvijas
Medicīnas akadēmijas pasniedzēju un
Latvijas Olimpiešu kluba prezidenti. (diena.
lv)
Komponiste konfliktē ar dziesmas teksta
autoru, vēlas atsaukt dziesmu
Domstarpības radušās Ilzei Arnei ar
Andri Ritmani par 2013. gada dziesmu
svētku repertuārā iekļauto dziesmu
„Daugavas krastā”. Komponiste Ilze Arne
vēlas atsaukt savu dziesmu “Daugavas

krastā” no 2013.gada Vispārējo dziesmu
un deju svētku repertuāra, jo radušās
domstarpības ar teksta autoru Andri
Ritmani par dziesmas pirmajā rindiņā
izmantotajiem vārdiem. [...] Arne pastāstīja,
ka izveidojusies neapskaužama situācija, jo
dziesmas, kas uzrakstīta 1992. gadā, teksta
autors Ritmanis ir pieņēmis, ka dziesmā
izmantotais teksts neatbilst viņa dzejolim
un ir maināms. “Faktiski tagad ir diskusija
par vienu būtisku vārdu dziesmas pirmajā
rindā, kas pilnībā izmaina dziesmas jēgu.
Teksta autors uzstāj, ka ir nepieciešams
mainīt vārdus “pie akmeņiem Daugavas
krastā” pret “pie Lielvārdes Daugavas
krastā”, kas man kā dziesmas autorei
ir pilnīgi nepieņemami un uzskatu to
par neiespējamu,” pamatoja Arne. Viņa
norādīja, ka dziesma “Daugavas krastā”
iepriekš izskanējusi jau divos skolēnu
dziesmu svētkos un jau 20 gadus tiek aktīvi
iekļauta koru repertuārā. “”Pie akmeņiem
Daugavas krastā..” - šī pirmā rinda iekaroja
manu sirdi un prātā uzreiz raisījās simboli,
kas tik daudzus padomju gadus mums šeit
dzīvojot radās. Mēs saucām lietas citos
vārdos, pat lasot parastu bērniem domātu
dzejoli, mēs lasījām starp rindiņām, mēs
oficiāli dziedājām vienu, bet dzirdējām
patiesībā pilnīgi citu dziesmu. Es šo dzejoli
ieraudzīju deviņdesmito gadu sākumā,
kad mēs Latvijā modāmies un gājām
gulēt ar atmodu, ar tik nedrošo brīvības
sajūtu, kuru likās kāds tūlīt atkal atņems.
Mums bija prieks un vienlīdz arī kamols
kaklā un akmens sirdī... Akmeņus bija
jāizmet un uz tiem jānostājas!» teksta
nozīmi savā kompozīcijā pamato autore.
Arne lūdz respektēt un atbalstīt viņas
vēlmi atstāt negrozītus dziesmas vārdus.
Lai arī dziesmas pamatā ir izmantots
teksts, kas dziesmas tapšanas brīdī nebija
pieejams publicētā veidā, dziesmas teksta
autors tika norādīts vienmēr, piebilda
komponiste. «Neizpratni rada veids, kādā
Turpin. 54. lpp.
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plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,1.
J.Rīmanis
Piektdien,6.
I.Birze
Svētdien,8.
U.Hāgens
Svētdien,15.
A.Kristovskis
Svētdien,22.
J.Turmanis
Svētdien,29.
I.Liepiņš
MAIJĀ
Svētdien,6.
J.Rīmanis
Svētdien,13.
U.Hāgens

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Pūpolu svētdienas dievkalpojums.
Piektdien, 6. plkst. 10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Baltās
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 22. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Ģimenes
dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
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ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,1.
L.MacPherson
Piektdien,6.
I.Gedgovda
Svētdien,8.
L.MacPherson
Svētdien,15.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,22.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,29.
R.Plikše/L.Vilciņa
MAIJĀ
Svētdien,6. D.Jansone/D.Timermane
Svētdien,13.
L.MacPherson
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 8. plkst.14.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136

Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

dievkalpojums II svētdienā pēc
Lieldienām.
Svētdien, 13. maijā Ģimenes dienas
dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.
LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
“Tad Jēzus nāca, stājās viņu vidū un
saka viņiem: “Miers ar jums!”
Jņ.20:26
Svētīgus jums visiem Kristus
Augšāmcelšanās svētkus - Lieldienas!
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
APRĪLĪ
Svētdien, 1. aprīlī dievkalpojums baznīcā
nenotiks, bet Pūpolu svētdienas
sarīkojums notiks plkst. 12.00 SLB
namā, Mārtiņa Siliņa zālē plkst. 12.00.
Svētdien, 8. aprīlī plkst. 10.00 Lieldienu
dievkalpojums.
Svētdien, 22. aprīlī plkst.10.00

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 1.
Sigurds Tuktēns
Svētdien, 8.
Olafs Šics
Svētdien, 22.
Alberts Zālfelds
Svētdien, 13. maijā Herberts Bisenieks
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.
Daira Tuktēna
Svētdien, 8.
Marita Lipska
Svētdien, 22.
Judīte Zālfelde
Svētdien, 13. maijā Gundega Zariņa
PŪPOLU SVĒTDIENAS
SARĪKOJUMS 1. APRĪLĪ
Pūpolu svētdienas sarīkojums notiks
1. aprīlī plkst. 12.00 SLB namā,
Mārtiņa Siliņa zālē, kur tas iesāksies
ar Svētbrīdi. Būs garšīgas pusdienas,
kā arī priekšnesumi. Nāksim paši un
ņemsim līdzi draugus! Visi mīļi gaidīti!
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Draudzes nodevas
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi 263. Old
Northern Road, Castle Hill NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$80, pazeminātā $50, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
313/95 Station Rd. Auburn, 2144,
Tel. mob.
0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem

un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes diakone
Biruta Apene – Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,
NSW, 2233
Telefons
0432 671 285
Dāmu komitejas priekšniece
Ingrida Krastiņa
Blue Hills Village, Villa 98, Tulich Ave.,
Prestons 2170
Telefons
(02) 8783 5312

Bija arī iespēja visiem piedalīties
stafetē brīvā stilā. Stafetē jaunie varēja
peldēt pret vecākiem, un ātrie pret
lēnākiem, un tā, kopīgā draudzībā
nobeidzās peldēšanas programma.
Dalībnieki – A.Teilors (Taylor),
S.Veidners M.Teilors (Taylor), L. Veidners,
S. Tuktēns, H. Ģībietis, E. Ģībietis, V.
Hislops, K.Tuktēns, J.Krūmiņš, L.Jurāne,
A.Černavskis, A.Dragūna, Z.Moore,
M.Audette, T.Štubis, G.Audette, K.Moore,
P.Ģībietis, V.Sīkais, V.Adamsons,L.
Audette, S.Teilors (Taylor).
Liels paldies, starterim Džimam

Nr 637

2012. g. martā

NSW peldēšanas sacensības

NSW peldēšanas sacensības
notika 2012.g. 4. februārī. Piedalijās 25
dalībnieki no 4.g.v. līdz 58.g.v.
Dalībnieki varēja izvēlēties pedēt
brīvā stilā, tauriņstilā, brasā un peldējumā
uz muguras – 25 metru, 50 metru un 100
metru attālumos.
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Vagneram (Jim Wagner) un laika
ņēmejiem, Līai (Leigh) Audettei,
Mārai Morei, Daivai Tuktēnai, Tomam
Veidneram, Laurai Sīkajai un Aleksim
Hislopam. Paldies arī Inārai Sīkajai par
rezultātu pierakstīšanu kopā ar Robertu
Zeidaku.

Paldies visiem dalībniekien un
skatītājiem.
Viktors Sīkais
Redakcija atvainojas, ka technisku
iemslu dēļ šo rakstu nevarējām ievietot
Rituma marta izdevumā.

Peldēšanas sacīkšu dalībnieki.

Sveicam Andreju
Medni par uzvaru Juŗa
Katužana handikapa
balvas izcīņā

Katrā sporta spēlē var būt tikai viens
uzvarētājs, kaut daudzi piedaloties
cenšas to iegūt. Kā to varam panākt,
dodot cerības vairāk spēlētājiem?
Atbilde – ar handikapu (priekšādevums).
Ļoti laba handikapa sistēma darbojas

golfā, kur katrā spēlē caurmērā ir 70 līdz
106 sitieni. Labam spēlētājam, teiksim
ir 10 sitienu handikaps, tā vērtējot viņu
kā 80 sitienu spēlētāju. Viņa draugam,
kuŗš nav tik labs, piešķir 26 sitienu
handikapu, tā arī viņu novērtējot kā 80
sitienu spēlētāju. Tas dod izdevību arī
vājākam spēletājam uzvarēt un rada
spraigāku spēli.
Labs spēletājs patur savu handikapu
bez lielām maiņām. Ne tik labam
handikaps pēc katras golfa spēles
53

mainās un tā maiņa varētu būt viena vai
divu sitienu vērtībā.
Novusa spēlē rezultātus vērtē pēc
uzvarētiem vai zaudētiem setiem. Jo
vairāk izspēlēts, jo skaidrāk var izšķirt
labākos spēlētājus pret vājakiem. Šeit
uzvarēto setu handikaps var zīmīgi
mainīt spēles iznākumu.
Šādi domājot mēs sākām Draugu
cīņas turnīru sacenšoties par Juŗa
Katužana piemiņas balvu, kuŗu iecerēja
un dāvāja mūsu labais draugs Viktors
Aleidzāns. (Tā sākās 2011. gada
septembrī un beidzās 2012. gada
februārī). Katram spēlētājam, ņemot
vērā viņa iepriekšējo spēļu rezultātus,
piešķīra no +1 līdz +4 setu handikapu.
Labākiem spēlētājiem būtu jāuzvar
katrs sets, vājākiem spēlētējiem, cerot
uzvarēt, būtu jāizcīna vismaz viens sets.
Seko rezultāti alfabeta kārtībā:
Spēlētājs
A
B
C
Imants Graudiņš 10/11 +1
38/44
Arnolds Jumiķis 4
+3
51/46
Arnis Kārkliņš
6/7
+1
41/41
Andrejs Mednis 1
+4
55/65
Edgars Nemme 8
+1
39/43
Rūdolfs Nemme 9
+1
40/42
Richards Puisēns 10/11 +1
38/44
Romis Senkēvičs 2
+2
53/38
Viktors Timšāns 3
+4
51/43
Jānis Veiss
6/7
+1
41/41
Gundega Zariņa 5
+4
46/50
Kā redzat sistēma gandrīz strādā,
tikai kļūda ir R. Senkēviča handikapā,
vajadzēja būt +1.
Richards Puisēns
Skaidrojumi rezultātu tabulas virsrakstu saīsinājumiem:
A iegūtā vieta
B handikaps
C uzvarētie/zaudētie seti.
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(PBLA ziņas – turp. no 49. lpp)
atbildīgās personas šobrīd attiecas pret
radušos situāciju,» viņa atzina, vienlaikus
norādot, ka nepastāv jebkāds strīds par
autoratlīdzības saņemšanas jautājumiem.
Arne pauda bažas, ka tiek ignorētas
viņas kā dziesmas autores tiesības un
bez saskaņošanas tiek izsūtīti labojumi
koristiem dziesmas tekstos, nodoti dažādi
citādi norādījumi, kas «kopumā liecina tikai
par vienpusēju dažu atbildīgo personu
vēlmi grozīt dziesmas tekstu, ignorējot
manu viedokli un mulsinot dalībkorus».
«Manuprāt, situācijā, kad pastāv diskusija
starp dziesmas autoru un dziesmas teksta
autoru ne dziesmas autors, ne arī tās
teksta autors nedrīkst vienpusēji vienoties
ar citām personām un izmantot to ietekmi,
lai panāktu izmaiņas dziesmā, ja nav
panākta savstarpēja vienošanās, kas
izslēgtu jebkādas diskusijas par dziesmas
tekstu vai skanējumu. Šajā situācijā
faktiski sanāk, ka dziesmas teksta autors
dara visu iespējamo, lai šī dziesma vairs
nevarētu tikt atskaņota publiski!” klāstīja
Arne. Komponiste atzina, ka Ritmanis uz
viņas vēstuli nav atbildējis, tāpēc diskusija
starp dziesmas teksta un mūzikas autoriem
uzskatāma par atvērtu. Tādēļ viņa lūdz
dziesmu svētku organizatorus pašrocīgi
neveikt nekādas darbības dziesmas teksta
vai citu būtisku dziesmas detaļu izmaiņā,
gatavojoties 2013. gada Dziesmu svētkiem.
«Diemžēl, pastāvot šādai situācijai, šobrīd
esmu spiesta lūgt atsaukt manu dziesmu
«Daugavas krastā» no 2013. gada dziesmu
un deju svētku repertuāra līdz brīdim,
kamēr Latvijas Koru nozares padome
vai cita atbildīga institūcija negrozīs
savu vienpersonisko lēmumu par manas
dziesmas teksta izmaiņu akceptēšanu,
bez manas piekrišanas un nekavējoties
neatsauks izsūtītos grozījumus dziesmas
tekstā, kā arī turpinās ignorēt un klaji
nonievāt manu viedokli un attieksmi pret
šo situāciju,» pavēstīja Arne. (ir.lv)
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Rīga City Council to Consider Extra
Allocations for Free Latvian Language
Classes
Riga – February 8, 2012
The Rīga City Council will consider
extra allocations for free Latvian language
classes as it has turned out that there is
great demand for such classes, Laila Īvāna,
a spokeswoman for the local authority of the
Latvian capital, told the Baltic News Service.
According to the Rīga-based newswire,
the Rīga City Council has already granted
65,000 lats (EUR 92,500) for free Latvian
language classes this year, which means
that 1,130 residents of Rīga will be able to
learn the Latvian language at the classes
financed by the local government. But,
BNS reported, the interest in free Latvian
language classes has turned out to be very
high – there were no vacant slots left already
on the second day after the municipality
started accepting applications from potential
students.
“Rīgans have showed very great interest
in learning the Latvian language therefore
we will consider the possibility to grant up
to 100,000 lats in additional financing to the
project so that as many people as possible
would be able to attend the language
classes financed by the local government,”
Rīga Mayor Nils Ušakovs was quoted as
saying.
According to BNS, the Latvian language
classes financed by the local government
are being organized as part of the social
integration program for the second year in
a row. Last year the municipal financing to

the project was 30,000 lats (EUR 42,686),
which made it possible for more than 500
people to learn the Latvian language.
Voters slam Russian as state language;
referendum turnout sets records
Andris Straumanis – February 18, 2012
Preliminary results show voters in Latvia
and abroad turned out in record numbers to
resoundingly reject a Feb. 18 referendum
that would have made Russian the country’s
second official language.
With balloting results reported in all but
21 voting districts abroad, 74.8 percent of
Latvian citizens were pret, or against, the
constitutional amendments.
The amendments, proposed by the
Russian-oriented Dzimtā valoda (Native
Language) organization, would have
changed five paragraphs of the constitution
that specify Latvian is the sole official
language.
More than 1.09 million people—70.73
percent of all those eligible—voted in
the referendum, according to provisional
results compiled by the Central Election
Commission in Rīga. That’s the highest
turnout for any national referendum so far.
Voters abroad also turned in great
numbers. All together, 39,763 citizens
participated in the referendum in 85 voting
districts abroad, according to the Latvian
Ministry of Foreign Affairs. That’s more than
double the previous record turnout set in
1993, when 18,413 citizens abroad voted
in the 5th Saeima election.
The nine voting districts set up in the
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United Kingdom drew 40 percent of the
total vote abroad—a turnout of 16,040.
Voters in London alone numbered 5,086,
with many standing in line after the official
close of polling.
Voters in Ireland totaled 4,864, of whom
3,527 participated in the referendum in
Dublin, which was the second-busiest voting
district abroad.
Polls in Latvia and abroad were open
from 7 a.m. to 10 p.m. local time.
Citizenship agency to appeal court’s
ruling in Latvian physicist’s case
Andris Straumanis – February 24, 2012
A Latvian government agency will appeal
a recent Supreme Court ruling that restores
dual citizenship for a scientist who now lives
in Sweden, a spokesman says.
Attorneys for the Office of Citizenship
and Migration Affairs (Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde, or PMLP) have
reviewed the ruling in the case of physicist
Uldis Bērziņš and plan to appeal it to the
Senate of the Supreme Court, spokesman
Andrejs Rjabcevs told Latvians Online in a
Feb. 24 e-mail.
Justices of the Supreme Court’s Chamber
of Civil Cases on Feb. 16 overturned a lower
court’s decision that stripped Bērziņš of his
Latvian citizenship. Bērziņš in 2007 became
a naturalized Swedish citizen but did not
relinquish his Latvian citizenship. However,
under Latvian law, dual citizenship is not
allowed and so the PMLP sought to revoke
Bērziņš‘s Latvian citizenship.
From 1991-1995, a transitional rule in the
Citizenship Law allowed more than 30,000
exiles and their descendants to reclaim their
Latvian citizenship without giving up the
citizenship of their home country. Several
attempts to lift the restriction have failed,
although proposed amendments to the
Citizenship Law now before the Saeima
appear to have broad support, especially
as the emigration of tens of thousands of
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citizens in recent years has become a major
political issue.
Arguing for Berziņš before the justices,
attorney Māris Jansons pointed to the
proposed amendments—and the fact that
they have already cleared a first reading
in the Saeima—as one of the reasons his
client’s dual citizenship should be allowed,
according to a Supreme Court press release.
Jansons also noted that his client’s
ties to Latvia are strong and that he has
contributed to the development of physics
in his homeland. Many people in recent
years have moved abroad in search of
work, but maintain strong ties to Latvia,
even participating in homeland elections,
Jansons added.
From the PMLP’s perspective, lawmakers
in crafting the Citizenship Law did not
foresee special circumstances or criteria that
would prevent revoking a person’s Latvian
citizenship when that person has become
a citizen of another country, Rjabcevs told
Latvians Online. A decision by the Supreme
Court would establish case law in how to
deal with similar situations in the future,
Rjabcevs said.
This is not the first the Supreme Court
has dealt with the dual citizenship question.
In 2010, for example, the court upheld
a decision by the PMLP to deny Latvian
citizenship to the daughter of Baiba LapiņaStrunska and Viktors Strunskis, a couple
living in Germany. Ironically, the Supreme
Court in the same case in 2009 called into
question the fairness of the ban on dual
citizenship, but the Constitutional Court in
2010 upheld the restriction.
At least one exception to the dual
citizenship restriction has been allowed.
In 2010, by a unanimous vote of the
Saeima, Canadian citizen Agra Vāgnere
was recognized as a Latvian citizen for her
contributions to the diaspora community.
Vāgnere moved from Latvia to Canada in
1989 and became a Canadian citizen, but

missed the July 2005 deadline for reclaiming
her Latvian citizenship.
PMLP: Last year, 14,450 residents of
Latvia permanently moved abroad
Andris Straumanis – March 12, 2012
A total of 14,450 residents of Latvia
moved abroad permanently last year,
according to data compiled by the Office of
Citizenship and Migration Affairs (Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, or PMLP).
More than half of those, the office
reported in a March 8 press release, moved
to Great Britain and Ireland.
In all, a total of 72,292 former residents
of Latvia now list their permanent residence
abroad, according to the PMLP. However,
the total number of residents who have
moved abroad is much greater. According
to the 2011 census, some 190,000 people
have left Latvia since 2000.
The PMLP press release noted that
some Latvian residents have chosen
to move to “exotic” locations, such as
Macedonia, Ghana, Jordan and Iraq.
Muižnieks, American-born Latvian,
elected to top human rights post
Andris Straumanis – January 24, 2012
American-born Nils Muižnieks, who
repatriated to Latvia and became a leader
in human rights issues, has been elected
the Council of Europe’s commissioner for
human rights.
Muižnieks beat out two other candidates
in the Jan. 24 vote by the Council of
Europe’s Parliamentary Assembly meeting
in Strasbourg, France. He will serve a
non-renewable six-year term, replacing the
current commissioner, Thomas Hammarberg
of Sweden, and becoming only the third
person to take up the post.
The Council of Europe includes
representatives from 47 European
countries. Founded in 1949, it “seeks
to develop throughout Europe common
and democratic principles based on the

European Convention on Human Rights
and other reference texts on the protection
of individuals,” according to the council’s
website.
(While the Council of Europe works
closely with the European Union, it is not
the same as the EU. The similarly named
European Council is one of the legislative
bodies of the EU.)
Muižnieks received 120 votes in the
assembly. Candidate Frans Timmermans
of the Netherlands received 92 votes and
candidate Pierre-Yves Monette of Belgium,
27 votes, according to a press release from
the Latvian Ministry of Foreign Affairs.
“This for our country is a great
achievement, because for the first time a
candidate from Latvia has been elected
to such a high post in an international
organization,” Foreign Minister Edgars
Rinkēvičs said.
Muižnieks, who turns 48 later this month,
was born in California. He earned his
bachelor’s degree in politics from Princeton
University in 1986. From the University of
California at Berkeley he earned a master’s
degree in political science in 1988 and a
doctorate in 1993.
From 1994-2002, he led the Rīgabased Latvian Centre for Human Rights
and Ethnic Studies. From November 2002
until December 2004 he was the Latvian
government’s special assignments minister
for social integration affairs. Since 2005
Muižnieks has been the director of the
Advanced Social and Political Research
Institute at the University of Latvia.
His work in human rights has included
training and monitoring missions in several
countries. Muižnieks since 2005 has
been a member of Council of Europe’s
European Commission Against Racism and
Intolerance (ECRI). Since January 2010 he
has been chair of ECRI.
In his letter of candidacy, Muižnieks
outlined a number of areas of concern
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for the new human rights commissioner,
among them improving cooperation among
European institutions; “combating racism
in and exploiting the human rights potential
of social networking sites”; and working
to improve the human rights of vulnerable
children.
“I think it is high time for someone from
the eastern half of Europe to assume a
prominent European human rights post such
as that of the commissioner,” Muižnieks
wrote in his letter. “Those who helped to
build freedom in a post-communist context
have a special contribution to make to
European human rights culture.”
Female group Latvian Voices releases
album of folk, original compositions
Egils Kaljo – February 26, 2012
Female a cappella vocal ensemble
Latvian Voices has released its third
album, Tā kā taka.
Composed of seven young Latvian
singers—Laura Jēkabsone, Karīan
Kaminska, Nora Vītiņa, Andra Blumberga,
Elīna Šmukste, Laura Leontjeva and Zane
Stafecka—Latvian Voices perform a wide
variety of Latvian songs which they have
themselves arranged.
Tracks on the album include folk songs
such as “Ej, saulīte, drīz pie Dieva!” and
“Zvejnieks mani aicināja”; original works
such as “Lietus” and “Tā kā taka”; and
“Pasaciņa,” an arrangement of a song with
lyrics by Aspazija and music by Zigmārs
Liepiņš. The song “Kuto” also features
Spanish beatbox artist Lytos.
The full track listing includes:
Ar dziesmiņu ciemos eju
Rūtoj’ saule
Es gulu, gulu
Mēnestiņis nakti brauca
Ej, Saulīte, drīz pie Dieva
Lietus
Saulīt vēlu vakarā
Tā kā taka
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Raugies tu
Dindaru dandaru
Zvejnieks mani aicināja
Kuito
Pasaciņa
The compact disc, released on the
German MusicArtEmotins, contains detailed
descriptions of each song, as well as each
group member, in Latvian, English and
German.
This is ensemble’s third album,
after Waving World Wide(focused more
on sacred and international repertoire)
andSeventh Heaven (a collection of
Christmas songs), both released in 2010.
The ensemble will officially present Tā
kā taka with a performance at the Spīķeri
Concert Hall in Rīga on March 15, where
Lytos and kokles performer Laima Jansone
will also appear. Latvian Voices also
plans a brief tour in May of Denmark and
Switzerland.
For more on Latvian Voices, visit www.
latvianvoices.lv.
Egils Kaljo is an American-born Latvian
from the New York area who lives in Rīga,
Latvia.
Census reveals population plunge, but
greater proportion of Latvians
Andris Straumanis – January 18, 2012
Latvia’s population plunged 13 percent
during the first decade of this century and
stood at less than 2.068 million last March,
according to provisional results of the
census announced Jan. 18. The census
counted how many people were living in
Latvia on March 1, 2011.
Meanwhile, the proportion of ethnic
Latvians in the population rose to 62.1
percent, according to data released by the
Central Statistical Bureau in Rīga. In the
1935 census, ethnic Latvians accounted for
75 percent of the population.
The loss of population is attributed to
a low birth rate, meaning that not enough

children are being born to replace persons
who die, as well as to emigration. According
to the census, 119,000 of the lost population
is due to the birth rate, while emigration is
responsible for 190,000.
The province of Latgale, in eastern Latvia,
saw the greatest population decline—21.1
percent—followed by Vidzeme with a loss
of 17.5 percent. However, the region around
the capital city of Rīga saw a population
increase of 3.2 percent.
All of Latvia’s major cities lost population,
the census reveals. Daugavpils lost the
most: 19.3 percent, or almost a fifth of its
residents.
The greatest decrease in ethnic
population has been among Russians.
Almost 147,000 fewer ethnic Russians lived
in Latvia in 2011 than in 2000, a decline of
20.8 percent. Ethnic Latvians decreased by
about 86,500, or 6.3 percent.
However, some smaller ethnic groups
have seen even more significant declines
relative to their numbers. Belarussians, for
example, saw their population decline by
nearly 29,000 from 2000-2011, representing
an almost 30 percent drop. The Ukrainian
population dipped more than 28 percent to
a total of 45,699.
The population of ethnic Jews, which
now is just 6,416, dropped by more than
38 percent.
More than 170 different ethnic groups
live in Latvia, according to the Central
Statistical Bureau.
Other census findings highlighted by the
statistical bureau include: The proportion
of men to women has decreased. Women
now make up 54.2 percent of the population,
while men make up 45.8 percent. The least
amount of men are found in the Cēsis
district, where they account for 44.9 percent
of the population.
Latvia is trending older. The proportion
of people age 62 or older is 21.8 percent,

3.5 points higher than in the 2000 census.
Children to age 14 make up 14.1 percent,
or 4 points lower.
Citizens now make up 83.8 percent of
the population, up from 74.5 percent in 2000.
Noncitizens number 290,660, accounting for
14.1 percent of the population. Foreigners
living in Latvia account for 2.1 percent of
the population.
Persons with higher education now
make up 23 percent of those age 15 and
older, compared to 13.9 percent in 2000.
A total of 57.5 percent of people age 15
or older are economically active, meaning
they are part of the labor pool.
Latvia has 1.023 million housing units. Of
those, 68.8 percent are apartment buildings,
28.9 are individual houses, 1 percent are
semi-detached houses and 0.6 percent are
row houses.
Census data were gathered from March
1 through June 10. Information about 30
percent of the population was gathered
during the first 12 days of the census, when
for the first time people could complete
questionnaires online.
Parliament Has So Far Considered Half
of Proposed Amendments to Citizenship
Law
Riga – February 16, 2012.
The Latvian parliament’s subcommittee
in charge of amendments to the Citizenship
Law has so far considered half of the draft
amendments proposed to the law and hopes
that they might be passed by May 2012, the
Baltic News Service reported.
Ingmars Čaklais, chairman of the
subcommittee, told BNS that so far
lawmakers have considered 33 of the
67 legislative proposals concerning the
Citizenship Law. Regarding one of the most
pressing issues – granting citizenship to
children born to Latvia’s non-citizens – it has
been suggested to provide an opportunity
to register such children as citizens or non59

citizens at birth. Registering such a child as
a citizen would require a parent›s consent.
According to the Rīga-based newswire,
the proposal to provide a dual citizenship
option for Latvians residing in foreign
countries is still being debated and the
parliament subcommittee has yet to come to
the final conclusion. Čaklais explained that
before deciding the issue the subcommittee
is planning to hear experts from the World
Federation of Free Latvians and other
institutions. Their opinions will be heard at
a conference dedicated to citizenship issues
on March 2, 2012, BNS reported.
Commenting the work on the draft
amendments to the Citizenship Law, Čaklais
told BNS that the legislative initiatives are
being debated thoroughly and in line with
the schedule. In Čaklais’s opinion, cited
by BNS, the amendments should not
be divided in several bills and should be
passed by the summer. The parliament
legal affairs committee, which is to consider
the amendments after the subcommittee,
should endorse them without any delays,
said Čaklais, projecting that the number of
new proposals will not be that high ahead
of the third reading.
Earlier, BNS reported, the subcommittee
projected long and tough discussions on the
amendments to the Citizenship Law.
The draft amendments that would
automatically ensure Latvian citizenship
for children of non-citizens, born after Aug.
21, 1991, and dual citizenship to Latvians
residing abroad were expected to be the
hottest issues.
According to BNS, Latvia›s ruling
centrist Zatlers Reform Party (ZRP) has
proposed amendments to the citizenship
law that would automatically ensure Latvian
citizenship for children of non-citizens and
stateless persons. ZRP argues that these
children›s affiliation to Latvia has been

determined by the fact of their birth in this
country and that all bureaucratic obstacles
to their citizenship should therefore be
removed. The party also feels that it is critical
now to show “understanding and kindness”
to this group of Latvia›s residents.
A subcommittee›s member Dzintars
Rasnacs from the National Alliance said that,
taking into account the political affiliation of
the subcommittee›s members, some of the
proposals will hardly “make it through,” and
when the time has come for the parliament
to vote on the amendments, votes of the
opposition Greens and Farmers Union
(ZZS), and the six independent lawmakers
will also be needed, BNS reported.
According to the newswire, Valērijs
Agešins from the leftists pro-Russia
Harmony Center said that the faction
has submitted proposals in three blocs:
granting automatic citizenship to children
of non-citizens, granting dual citizenship to
Latvians living abroad, irrespective of their
country of residence, which differs from the
coalition position to apply this regulation
only on Latvians living in an EU or NATO
member states. The third proposal is to lift
the ban of citizenship to former members of
the Communist Party.
BNS reported that the Latvian citizenship
has been opened for amendments that are
being prepared for the second reading.
The government has endorsed the Justice
Ministry›s proposal to grant Latvian
citizenship to children, born in non-citizens’
families, if at least one of the parents agrees
to that. Under the existing law, a child of
non-citizens can only receive the Latvian
passport if both parents submit written
applications. The proposal also provides
for dual citizenship possibility to citizens
of EU, NATO, and European Free Trade
Association (EFTA) member countries, BNS
reported.
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