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Kas ir Jāņi un Līgo svētki?

Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežos, dienā kad ir visīsākā
nakts un visgaŗākā diena. Lai gan īsākā nakts parasti ir 21. vai 22. jūnijā, publiskas
brīvdienas – Līgo diena un Jāņu diena ir 23. un 24. jūnijā. Dienu pirms Jāņiem agrāk
sauca par Zāļu dienu, tagad arī par Līgo dienu.
Tie ir vienīgie plaši svinamie svētki, kuŗu rituālajā izpildījumā vēl joprojām
saglabājušās ļoti senas mūsu senču tradīcijas. Svētku pamatā ir pirmskristīgās
tradīcijas, saistītas ar zemkopību, auglības un saules kultu.
Jāņu priekšvakarā cilvēki iet vākt puķes, no kuŗām pin sievietēm vainagus un liek
galvā. Vīriešiem vainagi parasti ir no ozola lapām. Līgošana saistīta ar auglību un
nelaimju novēršanu.
Vasaras saulgriežu laikā līdz zemei nonāk visvairāk saules gaismas. Šī enerģija
dabā veicina dzīvības vairošanos un augšanu, tāpēc ļoti daudzās pirmatnējās kultūrās
šīs dienas tiek svinētas. Tā ir arī viena no vissenākajām Eiropas tautu tradīcijām,
kas iezīmē laika cikliskumu un kalpo par atskaites punktu kalendāram. Pēc savas
nozīmes tie bija vissvarīgākie gada svētki. Visu nakti jākur ugunskurs, lai nodrošinātu
gaismas pāreju no viena saules gada otrā. Ugunskurā tika dedzināti pērnie vainagi un
mesti ziedokļi – lai nākošais cikls būtu auglīgs druvām, cilvēkiem un zvēriem. Tāpēc
arī erotiskās darbības, bet par to visu atbildīgs bija Jāņa Tēvs. Jaunais cikls (gads)
bija jāsagaida tīram – pēc pusnakts bija jāmazgājas rasā, ezerā vai upē. Tāpat arī
lēkšana pāri ugunskuram nodrošina attīrīšanos. Visi ciemiņi bija kārtīgi jāpacienā.
Līdz ar kristietības parādīšanos visi agrākie svētki tika aizstāti un piedēvēti kādam
nozīmīgam kristiešu notikumam. Tā šos svētkus kristīgā baznīca mēģināja aizstāt ar
Baptista jeb Jāņa Kristītāja dienas svinēšanu.
1584. gadā Baltazars Rusovs savā Livonijas hronikā rakstīja, ka „Pie jāņugunīm
pa visu lielo zemi ar lielu prieku danco, dzied un lēkā”. Zināms, ka tajā laikā Rīgas
zvejnieki, mastu brāķētāji un pārcēlāji katru gadu pēc saulgriežiem laivās brauca uz
Pārdaugavu vai arī uz kādu Daugavas salu, kur, kopā ar ģimenēm un viesiem dedzinot
sārtus, līksmoja līdz pat rīta ausmai.
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 1918. gadā, Zāļu dienas svinēšana izvērtās
par tautas svētkiem. Tika izteikts priekšlikums, ka 22., 23. un 24. jūniju vajadzētu atzīt
par nacionālo svētku dienām, 22. jūnijā svinot Varoņu dienu (atceroties uzvaru Cēsu
kaujās), 23. jūnijā Zāļu dienu, bet 24. jūnijā Jāņa dienu.
1990. gada 3. oktobrī likumā „Par svētku un atceres dienām” Līgo svētki atkal tika
atzīti par valsts svētku dienām. ■
Redakcija.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
DARBA LAIKS
Sakarā ar Covid-19 saistītiem aizliegumiem, grāmatnīca patlaban ir slēgta uz
nenoteiktu laiku.
Tā kā Sidnejas Latviešu nams patlaban ir slēgts, tad nenotiek nekādi mēģinājumi
vai sarīkojumi. Līdz ar to namam nav arī nekādi ienākumi no īrēm. Tomēr vēl arvien
ir pastāvīgie izdevumi par nodokļiem, elektrību, ūdeni, apdrošināšanu, utml. Tādēļ
lūdzam biedrus laicīgi nokārtot savas biedru naudas maksājumus.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi
Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas
Ritumu saņemt elektroniski, var to
saņemt bez maksas.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2020. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
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Maksājumus var nokārtot:
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB valdes sēde

Sidnejas Latviešu biedrības maija
valdes sēde atkal notika attālināti,
pielietojot Zoom platformu.
Piedalījās Jānis Grauds, Jānis
Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Ināra Krūmiņa,
Ināra Graudiņa, Klāra Brūvere, Kims
Ligers, Baiba Harringtona un Ilona
Brūvere.
Laikā kamēr nams slēgts un nenotiek
neviens sarīkojums, notiek labošanas un
tīrīšanas darbi.
Valde pieņēma tāmi, un darbs jau
pabeigts, kafejnīcas, Mārtiņa Siliņa
zāles un koridora parketa labošanai
un jauna pārseguma uzklāšanai. Pie
viena, nolēma arī uzlikt jaunu pārsegumu
augšzāles parketam un lielās zāles grīdai
papildināt segumu, uzliekot vienu kārtu
poliuretāna. Bojātās daļas labošanas
izdevumus visumā segs apdrošināsana.
Koronavīrusa dēļ priekšas žoga darbi
ievilkušies un paredzams, ka tos varēs
pabeigt tikai maija otrajā pusē. Jaunās
novērošanas kameras pievienos tad pat
kad vārtiem pievilks elektrību. Valdība
piekritusi projekta beigšanas termiņu
pagarināt līdz jūnija beigām.
Iespējams pieteikties vēl vienam
JDV valdības piešķīrumam bezpeļņas
organizācijām. Nolemj lūgt pabalstu
iegādāties jaunus krēslus Mārtiņa Siliņa
zālei.
No Federālās valdības saņemts
JobKeeper pabalsts 3 SLB darbiniekiem,
jo SLB ienākumi kritušies par vairāk
nekā 30%.

Bez īpašas JDV Veselības ministrijas
atļaujas, sabiedriskās zālēs (Community
Halls), tāpat kā koncertzālēs un
kino zālēs, vēl arvien nedrīkst notikt
sanākšanas.
Aprīļa un maijā Ritumi izsūtīti
galvenokārt elektroniski, bet drukātā
formā tikai tiem kam nav pieejams
internets. Vairāk nekā 75% lasītāju
Ritumu tagad saņem elektroniski un
atsauksmes no lasītājiem ir ļoti pozitīvas.
Pārrunā iespējas sarīkot dažādus
pasākumus nākamajos mēnešos:
Ilzes Tomasas referāts Kā latviešiem
deva uzvārdus notika Zoom platformā,
sestdien 23. maijā. Ierosina, ja var
sarunāt, vairākus ar Jāņiem saistītas
nodarbības pielietojot gan Ritumu
gan arī Zoom platformu – Jāņu
ēdienu gatavošanu, Sidnejas mūziķu
uzstāšanos, Jāņu svinēšanu uzfilmēšanu,
u.c. Valde pārrunāja arī kādas varētu būt
valstssvētku atzīmēšanas iespējas 18.
novembrī, ja tad vēl arvien pastāvēs
sapulcēšanās ierobežojumi. ■
Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2020. gada maijā SLB ir apsveikusi
Skaidrīti Veidneri, Andri Arnoldiju un
Dairu Tuktēnu. ■
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Aizvesto piemiņas sarīkojums

MLOA aicina virtuāli apmeklēt Aizvesto piemiņas sarīkojumu un
aizdedzināt svecīti pieminot komunistiskā režīma deportāciju upurus.
Aizvesto piemiņas dienu, 14. jūniju, Melburnā atzīmē kopīgi visas trīs Baltijas
valstis, katra kopiena pēc kārtas uzņemoties rīkošanas atbildību. Šogad rīkošanas
reize ir latviešiem un, nevēloties padoties cilvēku pulcēšanās nepateicīgajiem
koronavīrusa ierobežojumiem, Melburnas Latviešu organizāciju apvienība rīko
sarīkojumu, kuŗš, uz ierobežotu laiku, būs apmeklējams tīmeklī.
Sarīkojumu veidos uzrunu un muzikālu sniegumu ierakstu virknējums. Uzrunas
būs angļu valodā, mūsu kopējā valodā ar igauņiem un lietuviešiem. Piedalīsies
Baltijas valstu goda konsuli Viktorijā – Danute Levicka, Lietuvas republikas goda
ģenerāl-konsule, un Igaunijas un Latvijas republiku goda konsuli Lembits Marders
un Jānis Roberts Dēliņš. Goda runas teiks Egils Levits, Valsts prezidents, un Vaira
Vīķe-Freiberga, Valsts prezidente (1999 – 2007). Ar mūzikāliem priekšnesumiem
piedalīsies mākslinieki no vietējās baltiešu saimes, kā arī no mājām.
Sarīkojums būs apmeklējams “Youtube” vietnē, ar privātu pieslēgumu, sākot ar
14. jūniju līdz mēneša beigām. Saite tiks izsniegta uz pieprasījuma, kā arī izziņota
tīmeklī dažas dienas iepriekš. Sidnejā varēs saņemt saiti sazinoties ar Baltiešu
komitejas pārstāvi, Ojāru Gresti, ojars.greste@gmail.com un Adelaidē sazinoties
ar Baltiešu komitejas pārstāvi, Pēteri Strazdu, ipstrazds@gmail.com vai Adelaides
Latviešu biedrības priekšsēdi, Ilzi Radziņu, alb@alb.org.au – un ikviens ir aicināts
pieteikties pie Melburnas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēdes, Anitas
Andersones info.mloa@gmail.com. Saiti publicēs arī Laikrakstā “Latvietis” www.
laikraksts.com (sarīkojumu kalendārā), Sidnejas Latviešu biedrības mājaslapā slb.
org.au un LAAJ kalendārā, laaj.org.au. Sarīkojumu paredzēts laist ēterā svētdien,
2020. gada 14. jūnijā no plkst. 10.00 (EST) un būs pieejams līdz 30. jūnijam.
Kaut iemesls šai ikgadējai tikšanās reizei ir skaudrs, dalīšanās mūsu kopīgā
sāpju liktenī ir veidojusi savstarpēju tuvību un draudzību ar mūsu baltiešu kaimiņiem.
Silti mudinam ik vienu ienākt mūsu sarīkojuma telpā. Aicinām ikvienam mājās
aizdedzināt svecīti pieminot mūsu tautu deportāciju upurus.
Anita Andersone
MLOA priekšsēde
info.mloa@gmail.com

Vēstule latviešiem,
kas dzīvo Austrālijā

Dace Pūce, režisors un producents
Mums vienmēr ir bijusi cilvēciska
interese uzzināt kā kaut kas ir sācies,
kāds ir bijis iemesls spert pirmo soli vai
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kā tieši izskatījušies cilvēki, kas kaut ko
īpašu ir radījuši. Toreiz, pirms vairāk kā
50 gadiem, kāds spēra šo pirmo soli un
radās tradīcija, kas ar laiku apvienoja
visus Austrālijā dzīvojošos latviešus.
Esmu pārliecināta, ka māka svinēt savas
kultūras svētkus ir unikāla lieta visas
pasaules kontekstā.

Tagad es strādāju pie dokumentālas
filmas Braucam uz Kei Dīz!. Šī filma ir
par Kultūras dienām Austrālijā. Tas ir
ir audiovizuāls piemineklis visiem, kas
sevi sauc par latvieti ne tikai Austrālijā.
Šī projekta idejas autore un nesavtīga
atbalstītāja ir Ilona Brūvere. Lai šī filma
kļūtu īpaša un mums visiem svarīga,
man jālūdz jūsu palīdzība.
Palīdziet man atrast vecos video
ierakstus. Pajautājiet saviem paziņām
vai radiniekiem, vai viņu plauktos šādi
ieraksti neglabājas. Esmu pārliecināta,
ka tie, kas pirms daudziem gadiem ir
turējuši kameru rokās, lai iemūžinātu
šos kopā būšanas mirkļus, būs jums
pateicīgi, ja to pameklēsiet un dalīsieties
ar šiem materiāliem. Tie var būt video
kadri no ģimenes sadzīves, gatavošanos
svētkiem, pēcsvētku notikumi, atpūtas
brīži utt. Visvairāk mēs gaidām video
materiālu, kas filmēts laika posmā no
50tiem līdz 90tiem gadiem.
Mēs meklējam arī fotogrāfijas.
Visvairāk mēs gribam redzēt tos
cilvēkus, kas pirmie ieradās Austrālijā no
Latvijas. Tie ir paši svarīgākie fotomirkļi,
jo šie cilvēki ja ne paši piedalījušies
KD organizēšanā, tad noteikti tās ir
apmeklējuši.
Sūtiet vecmāmiņu, vectētiņu, tanšu,
onkuļu, vīru, sievu, māsu un brāļu
fotogrāfijas. Tās var būt bildes pie mājas,
pie mašīnas, mašīnā, pie galda, latviešu
namā, pirms svētkiem, pēc svētkiem,
arī šie īpašie portreti no foto salona.
Pierakstiet tikai lūdzu klāt norādes,- kas,
kur, kad. Mums interesē laika periods
līdz pat 20.gadsimta beigām.
Lūdzu ikvienu, kas var palīdzēt,
dariet to, jo mēs kopā veidojam šo
filmu godinot arī visus, kas vairs nav
starp mums, bet kuŗi atkal atdzīvosies
ekrānā. Filma paliks kā pagātnes liecība
un atmiņu stāsts par šiem kopā būšanas
svētkiem un latvietību.

Lai uzsāktu šī projekta realizāciju,
šī gada sākumā es pabiju Adelaidē,
Melburnā un Sidnejā. Gribu pateikt
milzīgs paldies visiem, kuŗus satiku un
ar kuŗiem runāju. Paldies par viesmīlību,
sirsnību un paldies, ka ļāvāt izjust šo
unikālo latviešu-austrāliešu kopdzīves
izveidoto garu.
Ar mīlestību,
Dace Pūce

Kā latviešiem deva
uzvārdus

Ilzes Thomas referāts
Sestdien, 23.maijā, latvieši pulcējās
klausīties referātu, ko organizēja
SLB – ne jau fiziski sanākot kopā,
bet, kā tagad jau pierasts, izmantojot
Zoom. Interesanti, ka pirms referāta
atmosfēra bija līdzīga tai, kāda ir
fiziski sanākot kopā. Ienākot Zoom
ētera telpā, cilvēki sasveicinājās,
pavicināja ar roku, daži sarunājās savā
starpā. Varēja tos, kuŗi bija ieslēguši
savas kameras, skaidri redzēt, un bija
sajūta, ka cilvēki bija priecīgi atkal būt
sabiedrībā.
Ilze Thomas bija izvēlējusies tēmu,
kas daudziem šķita pievilcīga – kā
latvieši tika pie uzvārdiem. Kā zinu,
ka tā bija? Jo pieslēdzās dalībnieki
ne tikai no Sidnejas, bet arī no citām
vietām Austrālijā, ASV, Kanādā un

Ilze Thomas
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Latvijā.
Ilze stāstīja par visbiežāk
sastopamiem uzvārdiem, tādiem
kā Bērziņš, Liepiņš, Kalniņš, kur
faktiski vienīgais uzvārds, kas nebija
saistīts ar dabu, bija Jansons.
Izrādās, ka latviešiem uzvārdi nebija
vajadzīgi, kamēr viņi bija zemnieki un
dzimtcilvēki, jo viņiem nebija tiesības
pārvietoties. Bet ap 1808. gadu, cars
piešķīra visiem tiesības pārvietoties
– un no tā laika gan uzvārdiem bija
noteikta loma. Kurzemē un Vidzemē
dzimtas tēvs vai vecākais dzimtas
vīrietis bija tas, kas uzvārdu izmeklēja,
ne muižnieks. Ja tāda nebija, tad savu
uzvārdu varēja pats izmeklēt – tātad

četriem brāļiem varēja būt četri dažādi
uzvārdi! Izrādās, ka Latgalē uzvārdus
izmantoja jau no 1544.gada saistībā
ar katoļu baznīcas prasībām.
Ja uzvārdi nebija piešķirti, bet
gan izmeklēti, kā tad gadījās, ka
cilvēkiem uzvārds bija Ubags vai
Muļķis utt.? Ilze ļoti skaidri parādīja, kā
tas varēja notikt, kā nobijies zemnieks
stāv muižnieka priekšā, savu cepuri
ņurcīdams, un nesaprot kas notiek!
Uzvārdus nevarēja mainīt līdz Ulmaņa
laikiem, kad daudzi tika latviskoti.
Ilzes runu papildināja slaidi,
kā „Uzvārdu piešķiršanas sēdes
protokols".

Uzvārdu piešķiršanas sēdes protokols
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Daļa no referāta dalībniekiem.
Pēc informatīvā semināra, bija
iespēja uzdot jautājumus. Un, lai
paplašinātu jūsu zināšanas kādai
viktorīnas spēlei, atklājām, ka Krišjānis
Barons bija pirmais no astoņiem

Vai jūs to zinājāt?

19.05.2020
Egils Levits: „Mamma mani audzināja
ļoti brīvi, neko neaizliedza, nenoteica ̶ dari
to, nedari šito...”
„Tā kā Ingeborgai Vācijā bija radi
vairākās paaudzēs, viņa centās saņemt
izceļošanas atļauju „ģimenes apvienošanas
kārtā”, taču varas iestādes allaž atteica. 70.
gadu sākumā tā saucamā „saspīlējuma
atslābuma” polītikas ietvaros Padomju

bērniem viņa ģimenē, kam bija uzvārds!
Jūnijā atkal būs SLB Zoom
sarīkojums. Nepalaidiet to garām! ■
Ilona Brūvere
Savienība centās uzlabot attiecības ar
Rietumiem, un pirms ASV prezidenta
Ričarda Niksona vizītes Maskavā 1972.
gadā kā labas gribas žestu daudziem
polītiski citādi noskaņotajiem un ebrejiem
ļāva izbraukt uz Izraēlu... Šo iespēju
izmantoja arī mans tēvs. 1972. gada
vasarā vecāki saņēma izceļošanas atļauju.
Man toreiz bija 17 gadu, tikko biju pabeidzis
vidusskolu. Kad atstājām PSRS, mēs
nedevāmies uz Izraēlu, bet gan tieši uz
Rietumvāciju, kur mammai Hamburgā bija
radi. Tur viņa nodzīvoja turpmāko mūžu. [..]
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Tuvāka informācija no Imanta Līča 0405 013 575
Vācijā Ingeborga izpleta spārnus.
Viņa tūlīt ielēca trimdas mediju vidē,
tika uzņemta Latviešu preses biedrībā
un publicējās gan ar savu vārdu, gan
pseudonimu Aija Zemzare. Viņas asajam
novērotājas prātam beidzot bija brīva
iespēja izpausties. Sāka ar reminiscencēm
no dzīves padomju sistēmā. Tās ir godīgas
pārdomas par neloģisko sadzīvi, par
cilvēktiesību žņaugiem, par PSRS militāro
apetīti...
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Ingeborga rakstīja daudz. Nacionālās
bibliotēkas krājumā uzeju vairākas
interesantas ar Aijas Zemzares vārdu
parakstītas publikācijas. Arī šodienas
acīm tās šķiet analītiskas, illustrējošas,
uzrādot temas, kuŗas Padomju Savienībā
slēpa. Ielasos un aizraujos ne pa jokam
– daudz ko atceros no savas bērnības
un nebrīnos, ka šo rakstu saturu ne reizi
vien ķengājis padomju kontrpropagandas
rupors Dzimtenes Balss. Kaut vai Levites

Ingeborga Levite ar Egilu Levitu
objektīvie novērojumi par okupētās
Latvijas sadzīvisko reālitāti. Viņa to labi
pārzināja, jo vēl nesen pati stāvējusi rindās
Rīgas veikalos, lai sagādātu dievišķo maltīti
palielajam bērnu pulciņam. Viņa itin labi
zina arī par sieviešu veselības aprūpi – ne
vien kā vecmāte, bet arī kā daudzbērnu
māte. 1973. un 1974. gada rakstos, kas
publicēti Daugavas Vanagu Mēnešrakstā.
[..]
70. gadu vidū Londonas Avīzē
Ingeborga atklāja interesantus faktus par
privātas korespondences cenzūru – no
savas pieredzes, no sarunām ar citiem
emigrantiem. Mēs visi zinām par vēstuļu
pazušanas gadījumiem, īpaši, ja to saturs
skar polītiskus jautājumus, vai arī, ja
tajās ir informācija par dzīvi un brīvību
Rietumu valstīs. Tā, piemēram, ja rakstīts
par Rietumvācijas strādnieku pirktspēju
vai sociālo palīdzību Rietumos, šāda
satura vēstules pie adresāta nenonāk.
Piederīgie Latvijā saņēma vēstules, bet
bez klātpieliktajām fotografijām, un nekas
neliecināja, ka vēstules būtu atvērtas.
Ir zināmi gadījumi, kur grāmatām un
žurnāliem izplēstas lappuses. Dažreiz
saņēmējs atrod uz saiņa zīmogu krievu
valodā: Konfiscēts pēc 23. statusa. Ko
nozīmē šis 23. statuss, to nezina pasta
darbinieki ne Latvijā, ne ārzemēs. Visos

gadījumos konfiscē reliģiska satura
literātūru, Bībeli un skaņuplates ar garīgām
dziesmām. Tā šogad nav zināms neviens
gadījums, kur Latvijā būtu saņemta kāda
skaņu plate ar Ziemsvētku dziesmām.”
70. gadu nogalē Ingeborga Levite bija
redaktore vienā no lielākajām trimdas
laikrakstiem Brīvā Latvija. Viņas laikā
laikraksts ieguva asāku polītisku ievirzi,
jo vairāk pievērsa uzmanību notikumiem
Latvijā un kritiski tos izvērtēja. Čekas
vadītajā laikrakstā Dzimtenes Balss viņu
par to nosodīja. Ingeborga iesaistījās arī
Latviešu nacionālā fonda darbā, ko vadīja
dzejnieks Andrejs Eglītis Stokholmā. Fonds
galvenokārt mēģināja iegūt informāciju
par situāciju okupētajā Latvijā, lai darītu to
zināmu Rietumu sabiedrībai. Ingeborgas
Levites polītiskā zvaigžņu stunda bija 1975.
gada rudenī Kopenhāgenā – tikai pāris
gadus pēc izceļošanas.
„Mana mamma liecināja Andreja
Sacharova izmeklēšanas komisijā.” Tā
bija krievu disidenta Andreja Sacharova
ierosinātā liecinieku nopratināšana par
cilvēka tiesību pārkāpumiem Padomju
Savienībā. Sacharova komisijas sēdes
Eiropas presē un ziņu dienestos guva
plašu atbalsi. [..] Nacionālajā bibliotēkā
atradu Ingeborgas Levites liecības tekstu.
Tik svarīgs tas šodienas acīm. Un sākas
ar vārdiem: „Es gribu liecināt par to, kā
Padomju Savienība ar destruktīvu polītiku
pakāpeniski pārkrievo Latviju”. Toreiz, 70.
gadu vidū, tas bija drosmīgi sacīts pasaulei,
un tas nebija noslēpjams arī šaipus dzelzs
priekškaram un ļoti iedvesmoja.
Bet patiesībā Ingeborga Levite bija
dzejniece. Viņas emociju pilnā pasaule pa
īstam izlija bagātīgās dzejas rindās. Viņa
rakstīja brīvā pantā, un tās bija ilgu pilnas
rindas – pēc dzimtenes, pēc brīvības,
pēc mīlestības. Arī dzeju Levite publicēja,
parakstītu ar Aijas Zemzares vārdu.
Savrupa individualitāte – tā par dzejnieci
teica literātūras kritiķi.
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Kad Rietumvācijā arvien populārāka
kļuva no PSRS emigrējusī dziedātāja
Larisa Mondrusa, viņas latviski dziedāto
tekstu aranžētāja kopā ar Uldi Grasi bija
arī Aija Zemzare. Nacionālā sentimenta
pilnajās sirdīs ielija Mondrusas dziedātā
Šūpļa dziesma ar Aijas Zemzares tekstu.
Atceraties? Par to, ka ir zeme, ko aizmirst
nevar nekad. Viļņi tur krastmalā dzintaru
veļ,/priedes tur slienas vai mākoņos,/nelūst
ne vētrās, ne negaisos./Ziemā tur sniegi kā
ķiršziedi krīt,/rūtīs mirdz ledus raksti ik rīt...
Latvijas zemei veltītas dzejas Levitei ir
daudz – kā glābiņš, kā dvēseles terapija.
Varbūt šodien cīruļi/dzied jau Vidzemes
pusē,/un pār baltajiem bērziem/balti mākoņi
iet./Var jau būt, ka starp lapām/pirmie
vizbuļi saplaukst;/viegli – kā dūmaka/
zaļums iegulstas zaros./Varbūt zeme vēl
mitra,/lāmas ceļmalas grambās,/lazdas
brūnganie zari/skaras zeltainās šūpo...
Egils Levits rāda kopiju no žurnāla:
„Lūk, 1974.gadā ASV iznākušajā literātūras
žurnālā Treji Vārti ir publicēts mammas
dzejolis Dēlam. Tas ir veltīts man. „Es lasu:
Saule uz vakara pusi jau iet,/mans ceļš drīz
būs galā,/tikai tu nestāvi malā –/dēls./Vienu
ko vēlos es –/sarkanbaltsarkanokarogu
tālāk nes!
„1986. gada 30. jūnijā, manā dzimšanas
dienā, mamma man atsūtīja ar roku
rakstītu dzejoli Vakara dziesma dēlam:
Baltas sveces deg ar melnu liesmu,/rieta
piestarotā istabā,/un es pēkšņi redzu

gadiem cauri –/redzu Tevi tālā bērnībā.../
[..] Redzu zemei pieplakušu logu,/redzu
zaļu taku vēl aiz tā,/un pār žogu –tieši
tā kā toreiz,/redzu jasmīnziedi lēni birst,/
Redzu Tevi zandalītēs skrienam,/redzu
Rīgas ielas jaunībā,/un pār gadiem,/ceļiem
krustu, šķērsām,/redzu, dēls, tu vienmēr
klātu man.
Man bija ļoti ciešas attiecības ar
mammu. Viņa bija ļoti emocionāls cilvēks,
visu redzēja caur emociju prizmu. Tas bija
pretēji tēvam, viņš bija racionāls. Tādēļ arī
viņi ne vienmēr labi sapratās, beigās arī
izšķīrās. Domāju, ka esmu vairāk mantojis
tēva izteikto racionalitāti, taču ir situācijas,
kad varu būt arī gana emocionāls.
Mamma mani audzināja ļoti brīvi,
neko neaizliedza, nenoteica – dari to,
nedari šito... Tieši otrādi, ja kādu reizi
teicu, ka negribu iet uz skolu, atļāva
palikt mājās. Vienkārši akceptēja manus
lēmumus. Darīju to, ko pats uzskatīju
par svarīgu un vajadzīgu. Kad bija jāsāk
studēt universitātē, tad gan... Pēc pašas
pieredzes, piedzīvojot Latvijas laiku,
vācu laiku, krievu laiku, tad atkal nonākot
Rietumos, mamma man ieteica izvēlēties
profesiju, kas derētu visos laikos. Divus
gadus pēc mammas ieteikuma nostudēju
ķīmiju, tā mani interesēja. Bet tad sapratu,
ka valsts mani tomēr interesē daudz vairāk.
Devos studēt jurisprudenci un polītisko
zinātni.” [..]
Mamma ļoti mīlēja manus bērnus

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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Linardu un Indru. Beidzamos gados viņai
bija grūti kustēties, bet agrāk, kad varēja,
̶ bieži brauca pie mums ciemos. Lasīja
bērniem priekšā, runājās...
Mamma dzīvoja no nelielas pensijas,
daudz slimoja. Mātes dienā vienmēr
mammu apsveicām. Viņai tas bija svarīgi.
Mātes loma bija viņas dzīves pamats.
Kad vairs nedzīvojām kopā, gandrīz
katru dienu sazvanījāmies. Vakaros zvanīju
viņai, tas likās tāds normāls rituāls pirms
gulētiešanas – piezvanīt mammai. Bijām
ļoti tuvi. [..] Šodien ārkārtējos apstākļos –
mūsu pirmais uzdevums ir savas mātes
saudzēt, kā vien varam. Aicinu katru
padomāt par savu māti, pateikties viņai
un priecināt viņu. Ja nedzīvojam kopā,
tad labāk šajā ārkārtējā laikā viņu tomēr
neapciemot, bet gan ja iespējams, izmantot
videosakarus.
Ieteiktu pusaudžiem un arī jau
pieaugušajiem bērniem – lūdziet savai
mātei, tāpat arī tēvam, stāstīt ģimenes
vēstures stāstu, savu pieredzi. Jo ka
neiznāk tā – jūs gribētu ko svarīgu uzzināt,
bet mammas vairs nav.
Nenokavējiet šo sarunu!” ■
Brīvā Latvija

Veco ļaužu aprūpes
iespējas latviešiem

Bijām vienojušies ar Jāni Graudu,
ka Sidnejas Senioru maija saietā varētu
parunāt par veco ļaužu aprūpes iespējām,
īpaši latviešiem. Starplaikā Covid-19
pavērsa savu seju un visi sarīkojumi un
saiešanas tika atcelti, tamdēļ šo tēmatu
apskatīsim šinīs slejās.
Austrālijas valdība burtiski (t.i.
financiāli) atbalsta veco laužu kā arī
cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpi. Liels
uzsvars ir atbalstam kas palīdz katram
dzīvot patstāvīgu, savām vajadzībām
apmierinošu dzīvi savās mājās, ja vēlas,

līdz mūžu beigām. Ar to nolūku valdība
nodibināja nodaļu MyAgedCare ar
mājas lapu www.myagedcare.com.au
kur ļoti vienkāršā veidā, skaidri un gaiši ir
izskaidrotas aprūpju iespējas un kā pie tām
nokļūt. Ja kādam nav pieejams dators vai
internets var zvanīt 1800 200 422 un runāt
tieši ar kādu kas labprāt izskaidrotu visu ko
vēlaties zināt. (Arī, katrā vietējā bibliotekā
ir datoru rindas ko biedri var lietot par brīvu.
Bibliotēkas darbnieki ir ļoti izpalīdzīgi un
pretīmnākoši. Tas ir viņu darbs).
Tātad, jāpaskatās kādi aprūpes
veidi ir pieejami. Pamataprūpe būtu
Commonwealth Home Support
Programme. Ja ir vajadzīga vairāk vai
sarežgītāka aprūpe varētu izmantot Home
Care Packages (HCP) programmu. Ja
apstākļi ir tādi ka nav iespējams dzīvot
mājās tad iespēja ir Aged Care Homes.
Pa starpu ir arī īstermiņu programmas
īpašiem apstākļiem.
Lai izmantotu šīs pabalstu programmas
jānoskaidro kādi ir jūsu apstākļi un
prasības. To sauc par assessment un
izpilda mājas apstākļos īpaša persona.
No tā izlemj kāda līmeņa aprūpe jums
pienāktos. Tas process paņem apmēram
3 nedēļas.
Tad jums ir jāsameklē service
provider, t.i. kāda organizācija kas
piedāvā aprūpi. Valdība dod jums atbalstu,
t.i. samazināta cena un kredīts caur šo
organizāciju. To jūs paši varat izvēlēties.
Kur agrāk bija ierobežots cilvēku skaits
cik katra organizācija varēja aprūpēt,
piemēram Sidnejas Latviešu veco ļaužu
aprūpei LAIMA tas bija 25; tad vai nu visas
vietas bija aizņemtas un bija jāpierakstās
un jāgaida rindā kamēr atbrīvojās vieta,
vai arī vietas stāvēja tukšas. Tagad
nav ierobežojumu. Katra provider var
pieņemt cik grib un var. Arī, kā piemēru
Your Aged Care At Home (YACAH), kas
pārņēma LAIMAS klientus un darbiniekus
kad tā izbeidza darbību, tagad apkalpo
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100 klientus (to starpā arī tos ar īpašām
vajadzībām) bet vēl arvien dod priekšroku
latviešiem. Tātad nav jāgaida rindā. Bet ir
jābrīdina ka ir jāgaida kamēr valdība pate
laiž klajā vai atbrīvo attiecīgās vietas. Uz
to jāgaida caurmērā 3 mēnešus HCP
pamatlīmeņa vietai bet augstākai 12
mēnešus. Tātad, pirmkārt, apskatiet
mierīgi jau tagad visas iespējas un
varbūt pierakstieties pie minimālā līmeņa
programmas. Ja pieteikšanos atliek un
atliek vairāku iemeslu dēļ, tad kad pienāks
krīzes apstākļi varbūt būs par vēlu.
Sidnejā nav latviešiem savs veco
ļaužu aprūpes nams kā tas ir latviešiem
Melburnā un baltiešiem Adelaidē. Tā tad
paliek, ka izvēlās kādu vietu ģimenes
apkaimē vai kur jau ir vai ir bijuši latvieši, kā
piemēram Benkstaunas apkārtnē Chiswick
Rd Greenacre.
Latviešu Ciems Melburnā www.
latvianfs.org.au (03) 9800 2977
Amber (Baltic) Aged Care Adelaidē.
www.amberagedcare.com.au (08) 9800
2977
Your Aged Care At Home (ieskaitot
NDIS) Sidnejā www.youragedcare.org
(02) 8764 3669 ■
Gundega Zariņa

Liels ASV technoloģiju
uzņēmums nopērk
latviešu kompāniju
AirDog

2020. g. 15. maijā
Latvijas bezpilota lidaparātu ražotāju
AirDog iegādājies viens no lielākajiem
ASV gudro māju drošības risinājumu
izstrādātājiem Alarm.com, informē
AirDog pārstāvji. Pēc AirDog iegādes
Alarm.com plāno paplašināt inženieru
un programmētāju komandu un izskatīs
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iespējas attīstīt
savu biznesu
Baltijā. Alarm.
com Latvijas
AirDog raksturo
kā spēcīgu
programmētāju
un inženieru
komandu, kas izstrādā un attīsta tirgu
definējošus patēriņa pro-duktus un
pārkāpj dronu ražošanas tech-noloģiju
robežas.
Nasdaq biržā kotētais uzņēmums ar
AirDog iegādi plāno sekmēt robotikas
izpēti un attīstību Alarm.com viedajām
mājām un biznesa technoloģijām, kā
arī veicināt kompānijas starptautisko
izaugsmi, tajā skaitā Baltijas valstīs.
Darījuma summu puses neatklāj.
„Mūsdienu mainīgajā un strauji
progresējošajā informācijas
technoloģiju laikmetā robotika ir nozare,
kuŗā nepieciešama daudzpusīga
pieeja problēmu risināšanā. Spēku
apvienošana ar Alarm.com ir iespēja
paplašināt mūsu inženieru komandu un
pilnībā izmantot tās radošo potenciālu,"
uzsver AirDog līdzdibinātājs un
izpilddirektors Agris Ķipurs.
Alarm.com izstrādā progresīvas
technoloģijas, kas miljoniem cilvēku 40
pasaules valstīs, galvenokārt ASV un
Kanādā, palīdz pārvaldīt un aizsargāt
savas mājas un uzņēmumus.
„Līdz ar AirDog komandas techniskā
potenciāla pievienošanu, esam
paplašinājuši Alarm.com izaugsmes
iespējas gan esošajos tirgos, gan jaunu
tirgu apguvē. Baltija ir kļuvusi par lielisku
inženierzinātņu, datorredzes zinātnes
un robotikas centru. Mēs plānojam
paplašināt komandu un izvērst savu
darbību Baltijas valstīs," norāda Alarm.
com produktu vadītājs Dens Kerzners.
Pēc veiksmīgi īstenotās pirmās
Kickstarter līdzekļu vākšanas kampaņas

2014.gadā AirDog sevi pieteica ar vienu
no pasaulē pirmajiem komerciālajiem
droniem, kas darbojas ar automātiskās
sekošanas funkciju. Starp AirDog
inovācijām ir autonoms „hands-free"
drons, kas spēj sekot sportistiem un
kuŗa vadīšanai nav nepieciešama
vadības pults, piedevām tas ir salokāms
ērtai transportēšanai. AirDog saņēma
arī balvu par labāko inovāciju un
robotu pasaules lielākajā tehnoloģiju un
inovāciju izstādē CES 2015 (Consumer
Electronics Show) Lasvegasā (ASV). ■
Latviesi.com

Tautas atmodas
kulminācija

Kārlis Streips 12.05.2020
Pagājušajā nedēļā Laiks un Brīvā
Latvija neiznāca, jo bija svētku nedēļa –
valsts svinēja 4. maija dienu, kad pirms
30 gadiem okupētās Latvijas Augstākā
padome apstiprināja Deklarāciju par
valstiskās neatkarības atjaunošanu.
Tieši par to šonedēļ vēlos rakstīt, jo
pats šajā procesā biju cieši iesaistīts.
Ritēja pirmais gads, kopš dzīvoju
Latvijā. Ierados, lai ar Darba Sarkanā
Karoga ordeni apbalvotā Pēteŗa
Stučkas Latvijas Valsts universitātē,
kā to tolaik dēvēja, strādātu par angļu
valodas pasniedzēju. Angļu valodu
mācīju ne tikai augstskolā, bet arī,
piemēram, elektropreču uzņēmuma
VEF vadībai, kuŗa pateicībā par to
man bez maksas deva divas istabas
uzņēmuma profilaktorijā (iestāde, kur
uzņēmuma darbinieki varēja atpūsties,
saņemot ārstniecības un profilaktiskas
procedūras), kuŗās es visa tā gada
gaŗumā dzīvoju.
Taču nākamajā rītā pēc ierašanās
Rīgā mēs ar mammu, kuŗa bija atbraukusi

kopā ar mani, ieradāmies Latvijas Tautas
frontes namā Vecrīgā un pajautājām,
vai varam kaut kā palīdzēt. Frontes
informācijas daļas vadītāja Sarmīte
Ēlerte mūs tūlīt pielika pie preses
relīžu un citu materiālu tulkošanas. Pēc
mēneša mamma atgriezās Amerikā, bet
Tautas frontes nams man būtībā kļuva
par otrajām mājām. Cita starpā, nama
pagrabā bija kopēšanas aparāts, kas
noslēpumainajā Padomju savienībā bija
liels retums, bet ar kuŗu es varēju kopēt
materiālus saviem studentiem. Frontē
arī bija citi darbi darāmi. Palīdzēju ar
frontes apkārtraksta Atmoda un it īpaši
ar tā angļu valodas varianta Awakening
izdošanu. Piedalījos frontes valdes
sēdēs, reizēm rakstīju protokolu. Darīju
visu, ko no manis prasīja. Reizi mēnesī
fronte man par to maksāja algu. Pirmajā
reizē spirinājos -- nē, nē, jums nauda
vajadzīga vairāk nekā man, bet fronte
uzstāja. Kārtībai ir jābūt, un tā nu reizi
mēnesī trešajā stāvā saņēmu algu un pa
tiešo devos uz pirmo stāvu, kur naudu
noziedoju atpakaļ frontei.
Liels uzdevums tajā pirmajā gadā
bija gatavoties 1990. gada marta
Augstākās padomes vēlēšanām. Tautas
frontei ar vēlēšanām jau bija pieredze.
1989. gada martā bija PSRS Tautas
deputātu padomes vēlēšanas. Tautas
deputātu padomi PSRS līderis Michails
Gorbačovs izveidoja apmēram tā paša
iemesla dēļ, kāpēc pagājušā gadsimta
pirmajā dekādē parlamentu izveidoja
cars Nikolajs otrais – sava veida tvaika
nolaišanai. Tautas frontes atbalstītie
kandidāti vēlēšanās ieguva 80 procentus
mandātu. 1989. gada decembrī Latvijā
bija pašvaldību vēlēšanas, kur rezultāti
bija aptuveni tikpat veiksmīgi.
Augstākās padomes vēlēšanās
galvenais mērķis – ievēlēt divas trešdaļas
deputātu, kas bija nepieciešams skaits,
lai grozītu padomju Latvijas konstitūciju.
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Fronte ķērās pie darba. Viens no maniem
uzdevumiem bija kandidātu CV un
programmu ierakstīt datorā. Tās parasti
bija ar roku rakstītas, un nevarētu teikt,
ka visiem kandidātiem rokraksts bija glīts
vai īpaši salasāms, bet kaut kā tiku galā.
Pirmajā vēlēšanu kārtā tika ievēlēti 127
deputāti, kuŗi bija gatavi parakstīt Tautas
frontes manifestu. Augstākajā padomē
bija 201 deputāts, divas trešdaļas, tātad
– 134. Otrajā kārtā tajos apgabalos,
kuŗos neviens kandidāts nebija ieguvis
vairākumu, fronte izvirzīja savus
„smagsvarus”, tostarp – Tautas frontes
priekšsēdētāju Daini Īvānu. Vēl četri
neatkarību atbalstoši deputāti klāt, bet
joprojām ne divas trešdaļas. Atsevišķi
savu kopsarakstu piedāvāja Latvijas
Zaļā partija un Latvijas Nacionālās
neatkarības kustība, arī no tā saraksta
pāris kandidātu saņēma mandātus.
Taču 1990. gada 3. maijā, kad bija
Augstākās padomes pirmā darba diena,
vismaz man nebija pilnas pārliecības par
tām divām trešdaļām. 30 gadus atpakaļ
raugoties, gribas domāt, ka Tautas
fronte nebūtu piedāvājusi deklarāciju,
ja tā nebūtu bijusi pārliecināta, ka
vairākums atradīsies, bet tās divas
dienas bija saspringuma pārpilnas. Mans
uzdevums bija tulkot notiekošo prāvajam
ārvalstu žurnālistu pulkam, kāds tur
bija sapulcējies. Pāris dienas pirms
tam saslimu ar laringītu, bet 3. maija
rītā – paldies visiem dieviem! – balss
bija atgriezusies. Pirmo dienu deputāti
pavadīja, organizatoriskus jautājumus
risinot. Tā, piemēram, Latvijas PSR
Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs,
kuŗš bija plenārsēdes vadītājs, iekams
nebija ievēlēts AP priekšsēdētājs,
konstatēja, ka ievēlēti trīs deputāti ar
uzvārdu Bērziņš, un tāpēc būtu jauki,
ja citi deputāti viņus uzrunātu vārdā,
nevis par biedru Bērziņu, ka bija ierasts.
AP priekšsēdētāja amatā atgriezās
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Anatolijs Gorbunovs, kuŗš savu karjeru
veidoja kā pārliecināts komūnists, bet
izrādījās esam tīģeris, kuŗš pareizajā
brīdī prata nomainīt savas spalvas.
Jau 1988. gadā Augstākā padome
sāka spert pirmos piesardzīgos soļus
tautas tiesību atjaunošanā, un sāka
ar sarkanbaltsarkanā karoga un valsts
himnas reabilitāciju.
Savukārt 4. maijs bija veltīts
neatkarības deklarācijai. Opozīcijas
deputāti, kuŗi savu frakciju nosauca
par Līdztiesību, dikti centās apgalvot,
ka pozīcijas deputāti deklarāciju bija
redzējuši, bet opozīcijas deputāti
– ne, un tāpēc vispirms jautājums
būtu jāizdiskutē Augstākās padomes
komisijās, un tikai pēc tam varēs spriest
tālāk. Bēdīgi slavenais Alfrēds Rubiks,
vienīgais cilvēks Latvijas vēsturē, kuŗš
notiesāts par valsts nodevību, apgalvoja,
ka par jautājumu vajadzīgs referendums.
Opozīcijas deputāti paziņoja, ka viņi
balsojumu boikotēs, un tāpēc vienīgais
jautājums bija, vai izdosies atrast
nepieciešamos 134 deputātus. Katrs
deputāts savu balsojumu paziņoja
atsevišķi un skaļā balsī. Atceros – jo
tuvāk tikām tām divām trešdaļām, jo
ciešāk blenzu grīdsegā, jo zināju, ja ar
kādu saskatīšos, sākšu raudāt. Galu galā
sanāca 138 balsis, un pēc balsojuma visi
sapulcējāmies plenārsēžu zālē dziedāt
valsts himnu. Tad gan asaras plūda
straumēm vien, un padziedāt nevarēju
nemaz!
4. maija deklarācija neko diži
nemainīja. Visu nākamo pusotru gadu
Latvijā bija divas parallēlas valdības –
tā, kuŗa bija centrēta Maskavā, un tā,
kuŗu vadīja Ivars Godmanis un Ministru
padome. Neiztika arī bez konfliktiem.
Bija barikādes, bija apšaude pie Iekšlietu
ministrijas. Tikai 1991. gada augustā,
kad izgāzās pučs Maskavā, Latvija
Turpinājums 19. lpp.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2020. gada jūnijā.

Labdien, visiem
lasītājiem!

Ir savādi, ka Latviešu namā, baznīcā un
DV namā viss stāv tukšs, bez dziesmām,
bez mēģinājumiem, bez tikšanām, bez
dzīvības. Ir savādi ka pirmā sestdienā
mēnesī nav bijis jāgatavo pusdienas DV
namā. Pietrūkst draudzīgās pārrunas un
tikšanās ar citiem.
Pārejot uz gaišāku toni, būsiet priecīgi
uzzināt, ka esmu jau piestrādājusi pie
pirmām pusdienam DV namā. 2019
gadā bija liels sausums un sēnes pat
neparādījās, bet šinī rudenī ir bijis daudz
lietus un līdz ar to, ļoti ražena sēņu sezona.
Esmu gājusi sēņot un tagad saldētavā ir
rudmieses, kas pacietīgi gaida pirmās
pusdienas, kad tās parādīsies garšīgā
sēņu mērcē!! Vēl nezinām kad tās būs.
Jācer ka jūlijā vai augustā!
Kultūras dienas ir atliktas uz nākamo
gadu un diemžēl iecerētie DV 75. gada
dibināšanas svētki, ko plānojām noturēt
Sidnejā, KD laikā, arī tiek atcelti. DV
organizāciju dibināja Cēdelgemas
barakās 1945. gada 28. decembrī.
Iecerētāis sarīkojums ar lielo jundu KD
programmā bija ideāla iespēja latviešu
sabiedrības vidū atzīmēt šo svarīgo
jubileju. Par nožēlu, tas nebūs, un
neliekas pareizi atlikt DV 75.g. svinības
uz veselu gadu, tamdēļ svinības ar lielo
jundu ir pārceltas uz Adelaidi un notiks
2021. g. martā, kad ir paredzēta DV
delegātu sapulce.

Tāpat vīrusa dēļ nenotiks paredzētā
DV centrālās valdes sēde Klīvlandē (ASV).
Pa lielāko daļu visu būs jāizsūta, jākārto
un jābalso pa e-pastu, un nepieciešamās
pārrunas būs caur Skype. Laimīgā
kārtā DV Austrālijas delegātu sapulce
notika Sidnejā, marta vidū, tieši pirms
sākās visi ierobežojumi. DV Centrālās
valdes un DV priekšnieka un Vanadžu
priekšnieces 3 gada darba posms nāk
uz beigām. Patreizējais priekšnieks,
Gunārs Spodris, veselības dēļ nevēlas
kandidēt uz nākamajiem 3 gadiem. DV
Austrālijās delegātu sapulcē nolēma
uzstādīt Aivaru Sinku (DV Anglijā) par
kandidātu priekšnieka amatam sākot ar
2021. gadu. Nesen man atnāca negaidīts
e-pasts no DV ASV priekšsēža, Andra
Kursieša, ar ziņu, ka DV ASV vēlas mani
uzstādīt par kandidātu DV Vanadžu
priekšnieces amatam. Aicinājums bija
negaidīts, un esmu ļoti pagodināta ka ASV
Daugavas Vanagi domā ka esmu spējīga
to darīt. Pēc ilgām pārdomām, nolēmu
kandidatūru pieņemt. DV organizācijas
darbi un dvēsele ir bijusi manā ģimenē un
dzīvē kopš bērnības, un ja mani ievēl, tad
pildīšu Vanadžu priekšnieces pienākumus
ar lepnumu un par godu visiem tiem kas
ir iepriekši gājuši šo ceļu.
2020. gads veidojas kā sarežģīts
un īpaši grūts. Drausmīgie ugunsgrēki
Austrālijas austruma krastā, skāra daudz
cilvēkus, dzīvniekus un dabu. Austrālijas
un pasaules tautas atvēra naudas makus
un savu līdzjūtību izteica ar ziedojumiem
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kas pārsniedza visu iedomājamo. Daba
un dzīvnieki lēnām atkopjas un cietušie
cilvēki klibo uz priekšu. Daudz vairs
neredzam avīzēs ne arī ziņās, jo šis
2020.g. gads atveda Covid-19 vīrusu,
kas pasaules mērogā ir pārņēmis mūsu
dzīvi un uz brīdi arī visas domas. Nevarēja
par to nedomāt! Neviens nav imūns, un
iespējams nemaz nezinot, šī slimība
ceļo mūsu starpā, un pati izvēlas kuŗš
slimos un cik smagi. Līdz šim, paldies
Dievam, es nevienu nepazīstu kas ir
saslimis ar vīrusu. Mūsu ģimene un visi
draugi nopietni sargā savus vecākus un
vecvecākus, lai viņi neiet uz veikaliem, un
lai neciemojas ar draugiem. Es apbrīnoju
un apsveicu tos, kam dzīve ir „apmesta
otrādi”, kam darba pienākumi pārcelti
uz māju un visa dzīve ir mainījusies.
Pārbaudījumu ir daudz, un es novēlu
visiem izturību, iecietību, mīlestību un
labu veselību šinīs dienās, līdz kamēr
atkal varam tikties! ■
Ināra Sīkā,
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

Pateicība

2019.gadā DVCV pārstāvniecība
saņēma lūguma rakstu no Latvijas
Audžuģimenes biedrības vadītājas Ilzes
Golveres, sniegt finansiālu atbalstu 20 g.
vecai Norai Lepsei kuŗa studē Rīgas
Stradiņa universitātē 2. kursā. Nora
dzīvo aizbildniecībā ar savu vecmāmiņu
jau 16 gadus un tanī laikā studēja
otrā kursā Sabiedrības veselības un
sociālās labklājības fakultātē Vecmātes
programmā. DV Parstāvniecība nolēma
Norai sniegt nelielu finansiālu atbalstu
no DV Austrālijas ziedotiem līdzekļiem
„izglītības kontā”.
Konkurence uz stipendījām, kā
piemērām Vītola fondam, ir liela un ne
visi student spēj apmierināt stipendijas
16

prasījumus. Tomēr ir daudzi apzinīgi
studenti kam mazliet palīdzība ir
ievērojama un tiek novērtēta, ko apliecina
Noras Lepses pateicības raksts. Atbalsts
tiek maksāts katru semestri, saņemot
atzīmes apliecinajumu.
Mīļie Daugavas Vanagi!,
Vēlos no visas sirds pateikties par
jūsu sniegto stipendiju. Tā no tiesas man
ir ļoti palīdzējusi sagādāt nepieciešamo
studiju dzīvei, kā „printera" tinte un citi
ļoti nepieciešamie priekšmeti studijām.
Studijās, saistībā ar pašreizējo situāciju iet
grūtāk nekā parasti, bet tik un tā tieku galā
labi. Ik dienu mācoties manu profesiju,
vecmāte, es saprotu, ka šī tiešām ir īstā
profesija man un es jutīšu piepildījumu
pārstāvot un strādājot šajā profesijā.
Vēlreiz vēlos teikt liels paldies par jūsu
palīdzību, jo tā ir patiesi nozīmīga.
Ar cieņu, Nora Lepse 2020.03. maijs ■
Ināra Sīkā.

Jau 69. reizi pēc
kārtas

14. un 15. martā Daugavas Vanagi
Austrālijā satikās uz gadskārtējo delegātu
sanāksmi. Šī tikšanās šogad notika jau
69. reizi. Delegātu sanāksme notika
Sidnejā, bet diemžēl ar daudz mazāku
dalībnieku skaitu nekā iepriekšējos gados,
itsevišķi no citām Austrālijas pilsētām kas ir
saprotams ņemot vērā pašreizējo stāvokli
visā pasaulē.
Savu svarīgo nedēļas nogali Daugavas
Vanagi sāka jau piektdienas vakarā
tiekoties DV Sidnejas nodaļas namā uz
saviesīgu vakaru, kur tie kuŗi vēlējās varēja
arī uzspēlēt novusu jo kā katru piektdienas
pēcpusdienu Daugavas Vanagos novusa
kopa noturēja treniņa spēles. Piektdienas
vakarā iebraucēji varēja satikt draugus
no citām pavalstīm, kuŗus daudzi nebija

redzējuši kopš iepriekšējās delegātu
sanāksmes Melburnā. Vakars pagāja
jauki pārrunājot ne tik vien ko katrs bija
pagājušajā gadā darijis, bet arī jau sākot
sarunas par ieteikumiem kas oficiāli tiks
pārrunāti nākošās divas dienas.
Sestdienas rīts sākās ar Daugavas
Vanadžu salidojumu. Salidojumu atklāja
un vadīja DV Austrālijā vanadžu nozares
vadītāja Ilga Vēvere no Adelaides.
Salidojumu I.Vēvere atklāja pieminot ar
klusuma brīdi pagājušajā gadā mūžībā
aizgājušās Austrālijas vanadzes. Tam
sekoja apsveikumi. No Daugavas
Vanadžu priekšnieces Klāras Mētras
bija saņemts rakstisks apsveikums un
DV Austrālijā valdes priekšsēdis Jānis
Kārkliņš mutiski apsveica vanadzes DV
Austrālijā valdes vārdā un Pertas nodaļas
valdes priekšsēdis Ilmārs Rudaks nodeva
sveicienus no Pertas vanadžu vadītājas
Ritas Džonsones. Tad varēja sākties
salidojuma darba posms.
Šī gada vanadžu salidojuma sekretāre
Gundega Zariņa nolasīja pagājušā gada
salidojuma protokolu, kas tika pieņemts
vienbalsīgi. I. Vēvere ziņoja, ka pašlaik
Austrālijā oficiāli darbojas vanadžu kopas
Adelaidē, Kanberā Melburnā un Pertā, kaut
mazo biedru skaita dēļ Kanberā un Pertā
vanadžu kopas savu darbību apvienojušas
ar nodaļu. Lielākās nodaļās, Adelaidē un
Melburnā, kaut vanadžu kopas darbojas
kā atsevišķas kopas arī tur vanadzes aktīvi
piedalās visos nodaļu sarīkojumos. Kā,
DVA valdes priekšsēdis J.Kārkliņš savā
apsveikumā atgādināja visaktīvākie DV
nodaļu biedri visās pilsētās ir vanadzes un
bez vanadzēm Daugavas Vanagu darbs
Austrālijā būtu stingri sarucis. Vanadžu

kopas visās nodaļās turpina darboties kā
lidz šim, gatavojot regulāras pusdienas,
piedaloties nodaļu atceres sarīkojumos,
kā plkv.Kalpaka un Leģiona dienas atcerē,
Kurzemes cietokšņa atcerē un Lāčplēša
dienas atcerē. Dažas nodaļas arī tuvojoties
Ziemassvētkiem cep piparkūkas kas tiek
kā pārdotas tā izdalītas vecākiem nodaļu
biedriem. Ilgāku laiku tika pārrunāta
Sidnejas vanadžu darbība. Kaut Sidnejā
pašlaik nav atsevišķa vanadžu kopa arī
tur vislielāko darba slodzi nodaļas dzīvē
uzņēmušās vanadzes. Pēc pārrunām arī
Sidnejas vanadžu pārstāves piekrita, ka
atsāks formālu vanadžu kopu, kas nozīmē
ka Austrālijā, tagad tāpat kā senāk bus
vanadžu kopas visās pilsētās kur atrodās
nodaļa. Pašlaik Austrālijā ir 134 vanadzes.
Pārrunājot nākotnes darbību vanadzes
nolēma turpināt Vītolu Fonda stipendiju
Marijas Ķenģes vārdā kādai mājturības
studentei Latvijā. Salidojuma dalībnieces
arī nolēma, ka nākotnē būtu arī jāatbalsta
Nameja fonds Latvijā. Tika arī pārrunātas
iespējas kā varētu kā Daugavas vanadžu
tā vispārēji organizācijas darbā piesaistīt
jauniešus. Vanadzes visas piekrita, ka
jānotur sarīkojumi vai nodarbības kas
vairāk interesē jauniešiem. Nobeidzot
pārrunas par nāktones darbību izskanēja
doma, ka ne tik vien jādomā par nākotni,
bet arī vanadzēm ir jābūt lepnām par to
kas ir lidz šim darīts un panākts un nav
vienmēr jāuztraucas ka lietas tagad vairs
neiet tik gludi kā agrāk.
2020. gada DVA vanadžu salidojums
noslēdzās nodziedot Daugav’ abas malas.
Pēc vanadžu salidojuma ar kopēju
busiņu šoferim Viktoram Sīkam pie stūres
visi devās uz latviešu kapiem Rookwood

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Brigitu Saivu – dzimusi 1929. g. 25. februārī, Latvijā
mirusi 2020. g. 22. martā, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1999. gada (nodaļas biedre 21 gadu).
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kapsētā, kur pie Daugavas Vanagu
pieminekļa notika Leģiona piemiņas brīdis.
Kapos uz īsu svētbrīdi, ko vadīja mācītājs
Colvin MacPherson, bija pulcējušies ap 20
tautieši. Svētbrīdis sākās ar DV Sidnejas
nodaļas karoga ienešanu un turpinājās
mācītājam MacPherson pieminot mūsu
leģionārus un lūdzot visiem padomāt par
kaŗavīru upuriem mūsu Latvijas labā.
Paldies visiem Sidnejas tautiešiem kas
atrada laiku piedalīties svētbrīdī un tā
godinot mūsu bijušos leģionārus. Liels
paldies arī mācītājam MacPherson par
svētbrīža vadīšanu un izjustiem vārdiem.
Atgriežoties Daugavas Vanagu namā
mūs gaidīja vieglas pusdienas kam sekoja
pulkveža Oskara Kalpaka un Latviešu
Leģiona piemiņas sarīkojums.
Sarīkojumu ievadīja DV Sidnejas
nodaļas valdes priekšsēde Ināra Sīkā
pieminot Latvijas patriotu un kaŗa varoni
pulkvedi Oskaru Kalpaku kuŗš mira 1919.
gada 6.marta apšaudē pie Airītēm un
YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā
DV nams ieskaitot DV Biroju un
grāmatnīcu Gredzens slēgti un visi
paredzētie SARĪKOJUMI ATCELTI uz
nenoteiktu laiku.

Latviešu Leģionu. I.Sīkā paskaidroja, ka
Daugavas Vanagi bija izvēlējušies 16.
martu kā Latviešu Leģiona dienu, jo 1945.
gada 16.marts bija pirmā un vienīgā reize
kad abas Latvijas armijas divīzijas cīnijās
kopā. Sekoja Ilgas Vēveres interesantais
un izsmeļošais referāts par Latvijas kaŗa
vadoņiem. Pavisam kopā I.Vēvere, ar
bilžu palīdzību, mums pastāstija par 14
kaŗa vadoņiem, gan tiem kas vadīja mūsu
bruņotos spēkus no Latvijas dibināšanas
1918.gadā līdz krievu okupācijas pēc
otrā pasaules kaŗa, gan tiem kas vadīja
bruņotos spēkus no Latvijas brīvības
atgūšanas lidz šai dienai. Paldies Ilga
par ļoti interesanto referātu. Referāts bija
tik interesants, ka izskanēja doma ka to
vajadzētu sniegt ne tik vien Daugavas
Vanagiem, bet arī mūsu vecākai paaudzei
senioru saietos un mūsu vecāko klašu
vidusskolas jauniešiem. ■
Turpinājums nākošā Ritumā.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Tautas atmodas kulminācija
Turpinājums no 14. lpp.
atguva pilnīgu un starptautiski atzītu
neatkarību.
Pēc 4. maija balsojuma dodoties
mājās, sajutos kā balons, no kuŗa
izspiests viss gaiss. Visu gadu biju skrējis
kā vāvere ritenī, un nu mans gads Latvijā
tuvojās beigām. Pēc pāris nedēļām
atgriezīšos Amerikā, uzsākšu maģistra
grada studijas Merilendas universitātē,
un kļūšu par žurnālistikas profesoru. Tā
nesanāca, un kā tas notika, ir stāsts citai
reizei. Taču nobeigšu šo komentāru ar
faktu, ka pirms pāris nedēļām uzzināju,
ka par darbu Tautas frontē man piešķirts
Triju Zvaigžņu ordenis. Tas man bija tāds
pārsteigums, ka minūtes desmit sēdēju
savā krēslā pie datora viss trīsēdams –
man tas ir prātam neaptverams gods,
un esmu ļoti lepns, ka izrādās – esmu
izdarījis kaut ko lielu un nozīmīgu savai
Latvijai.
No sirds sveicam savu kollēgu
Kārli Streipu sakarā ar Latvijas Valsts
augstākā apbalvojuma – Triju Zvaigžņu
ordeņa saņemšanu. Lai nepagurst prāts
un rokas, strādājot Latvijai! ■
Brīvā Latvija

Mīļā 3x3 saime!

Esam pieņēmuši
lēmumu, ka Austrālijas
2021. gada 3×3 saiets,
kuŗu bija paredzēts rīkot
pirmajā janvāŗa nedēļā
2021. gadā, tiek pārcelts
uz 2022. gadu.
Šāds lēmums pieņemts
saistībā ar Covid-19 ieviestajiem
ierobežojumiem gan mūsu valstī
gan pasaulē. Šī brīža nenoteiktība
neļauj sagatavot pilnvērtīgu saieta
programmu, kā arī nav zināms vai un
cik lielā apjomā būs iespējams ceļot
Austrālijā un ārpus tās.
Tātad kopā ar Sidnejas 58.
Kultūras dienām mēs turpināsim
gatavoties, bet satiksimies visi gadu
vēlāk – 2022. gada janvārī!
Precīza saieta norises vieta un
laiks tiks precizēti laika gaitā. ■
Ar cieņu,
Sarma un Aleksis Strazds

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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2020.g. Jāņi Sidnejā

Kaut šogad nedrīkstam sanākt kopā Latviešu namā lai svinētu Jāņus, tas
nenozīmē, ka paši nevaram svinēt savās mājās. Tāpat kā to darīja mūsu tēvu
tēvi paaudžu paaudzēs.
Dzīvojam ne tikai jaunā Covid-19 laikmetā, bet arī modernā plašsaziņas laikmetā
kad mēs viegli un ātri varam sazināties viens ar otru un ar draugiem visās pasaules
malās – bet mums itkā tā vai tā trūkst laika. Ir viegli atrunāties un teikt, ka „šogad
nu gan nav laika svinēt Jāņus”.
Tādēļ biedrība nāks palīgā ar trim ieteikumiem kā Jums būtu vieglāk svinēt!
Pirmkārt – kas ir Jāņi bez ēdiena? Jāņos visiem garšo siers, Jāņu siers, bet
tā pagatavošana nav nemaz tik vienkārša un ir diezgan laikietilpīga. Kā alternatīvu
piedāvājam šeit ātru (20 minūšu) recepti Jāņa ķimeņu siera (nesajaukt ar Jāņu
siera) pagatavošanai. No 10. jūnija biedrības mājas lapā slb.org.au varēs arī
noskatīties video kā to darīt.
Otrkārt – kas ir Jāņi bez mūzikas? No 10. jūnija biedrības mājas lapā slb.org.
au varēs noskatīties un noklausīties pašmāju Sidnejas mūzikantu ieskaņojumus.
Treškārt – kas ir Jāņi bez jautrības? Ir modernie laiki un visiem patīk uzņemt
„pašiņus” un ar jaukajiem uzņēmumiem dalīties ar radiem un draugiem. Uzfilmējiet
kā svinat Jāņus, atsūtiet biedrībai un saliksim kopā tā lai visi kopīgi varam dalīties
Jāņu priekos.
Priecīgus Jāņus!
SLB valde.

LĪGOSIM!

Šogad Covid-19 dēļ SLB Jāņu sarīkojums Latviešu namā NENOTIKS.
BET
Mēs aicinām ikvienu neaizmirst Jāņus un līgot ģimenes lokā vai kopā ar draugiem
Līgo vakarā 24. jūnijā, vai nedēļas nogalē pirms vai pēc Līgo vakara.
Lai ir siers, alus, līgo dziesmas un viss pārējais kas piederas svinībām.
VĒL
Kad iet vislustīgāk - uzfilmējiet!
Atsūtiet biedrībai 30 sekundes garu izvilkumu ar atļauju to pievienot citiem, un sagatavot
‘Sidnejieši līgo’ video ko publicēsim internetā.
Lūdzu atsūtiet Jūsu video līdz 30. jūnijam.
Instrukcijas, kā sūtīt būs SLB tīmekļa vietnē slb.org.au
VĒL
Mēs izvēlēsimies interesantāko iesniegumu – godalga kaste latviešu alus.
SLB patur tiesības saīsināt vai neizmantot iesniegto materiālu bez paskaidrojumiem.
UN BEIDZOT

Priecīgus Jāņus!
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Jāņa siers

(pielāgots, pēc garšas, no Ilzes Nāgelas receptes)
Pagatavošanas laiks: 20 – 25 minūtes.
Sastāvdaļas:
600g sarīvēts mocarella siers
250g* grieķu feta siers
250g rikota siers
15g ķimenes
Jums arī vajadzēs:
2 – 2 ½ litru lielu mikroviļņu drošu plastmasas bļodu
koka karoti
vienu vai vairākas formas bļodiņas
mikroviļņu krāsni
plastmasas pārtikas plēvi
Pagatavošana:
1. Formas bļodiņas izklāj ar plēvi.
2. Plastmasas bļodā saber apmēram centimetra lielos gabaliņos sakniebtus feta
un rikota sierus, ķimenes un mocarella sieru. Samaisa.
3.Trauku ieliek mikroviļņu krāsnī un silda apmēram 2 minūtes uz vidēji-augsto
iestatījumu.
4.Izņem no krāsns un nekavējoties sierus strauji un kārtīgi samaisa ar koka karoti.
5. Turpina tā sildīt un maisīt kādas 4-6 reizes, kamēr baltie sieru gabali ir visumā
izjukuši (bet ne izkusuši), un sieri savēlušies vienā pusšķidrā, stiepīgā masā, kas
vairs nelīp ne pie trauka malas ne pie karotes. (Uzmanību! Ieteicams nepārkarsēt
tā, ka tauki sāk redzami atdalīties!)
6. Kad esat apmierināti ar sieru masas izskatu to ielej bļodiņās, pārloka pāri plēves
malas, un ļauj atdzist.
7. Kad siers atdzisis bļodiņas ievieto ledusskapī.
8. Nākamajā dienā to sagriež un bauda pēc patikas!!!
• * Ja vēlas sāļāku Jāņa sieru, var lietot proporcionāli vairāk feta sieru un mazāk,
vai nemaz, rikotu.
• Ja Jāņa sieru vēlas uzglabāt uz ilgāku laiku, to var arī sasaldēt.
Jānis Čečiņš
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Financial Times:
Rīgas Ekonomikas
augstskola Ziemeļu
reģionā labākā
vadītāju tālākizglītības
jomā

2020. g. 13. maijā
Biznesa laikraksta Financial Times
publicētajā ikgadējā reitingā, kuŗā
uzskaitīti vadošie vadītāju tālākizglītības
pakalpojumu sniedzēji pasaulē, 30. vietu
ieņem Rīgas Ekonomikas augstskola
(SSE Riga).
K ā a ģ e n t ū r u L E TA i n f o r m ē j a
augstskolas pārstāvji, reitingā SSE Riga
atzīta par labāko vadītāju tālākizglītības
pakalpojumu sniedzējuu Ziemeļu un
Baltijas reģionā.
Pēc augstskolas pārstāvju paustā,
SSE Riga Vadītāju tālākizglītības nodaļa
piedāvā plašu vadības un prasmju
pilnveides kursu un programmu klāstu,
kas paredzēts vidējā un augstākā līmeņa
vadītājiem un kuŗas vada starptautiski
atzīti pasniedzēji.
Tāpat augstskolā tiek piedāvātas
īpaši uzņēmumu vajadzībām pielāgotas
programmas, kuŗās ik gadu piedalās ap
400 dalībnieku.
Vadītāju tālākizglītības nodaļas
direktore Ieva Muižniece atklāja, ka
reaģējot uz Covid-19 krīzi, SSE Riga
pašlaik intensīvi strādā pie jaunu, uz
nākotni vērstu programmu izstrādēm

22

augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem,
kas kalpotu kā intelektuāls stimuls un
platforma, kuŗā analizēt un risināt gan
profesionālos, gan ar tiem cieši saistītos
personīgos izaicinājumus.
Reitingā pirmo vietu ieņem biznesa
skola no Spānijas, taču otro un trešo
vietu ieņem augstskolas no Francijas.■
Latviesi.com

Melnbaltās mākslas
virtuozs Sigismunds
Vidbergs

Latvijas Valsts archīvs
Agnija Lesničenoka 19.05.2020
Mākslinieks, kuŗš piederēja pie
leģendārās mākslinieku paaudzes,
kam 20. gadsimta sākumā piedēvējami
nopelni latviešu modernās mākslas
garīgā profila veidošanā. Lai gan skolojies
Pēterpilī, atgriežoties pēc mākslas
studijām dzimtenē, viņš turpināja meklēt
jaunus izteiksmes veidus un formas,
kas stiprināja ne tikai viņa individuālo
„rokrakstu”, bet vienlaikus arī iedīgļus
latviskās mentalitātes izkopšanā latviešu
mākslā. Vidberga sirds piederēja grafikai,
un tai viņš palika uzticīgs līdz pat mūža
beigām. Melnbaltās krāsas burvība, līnijas
izteiksmība un grācija ir tās īpašības, ko
iemieso Vidberga darbi. Savukārt pats
Vidbergs bijis prāta cilvēks, kas daudz
nerunāja, bet darīja, un, ja viņš ķērās
pie kāda darba, tad darīja to cītīgi līdz
galam. Pēc savas pārliecības un dzīves
stila bijis izteikts vakareiropietis. Lai
gan mākslinieka mūžs noslēdzās pirms
vairākām desmitgadēm, viņa darbi un
personība joprojām spēj runāt ar mums,
tostarp caur viņa ģimenes dāvinātajām
radošās darbības liecībām Latvijas
Valsts archīvam, tajās ietilpst grāmatas ar
Vidberga illustrācijām, zīmējumi, vēstules,

avīžu raksti, dažādi sakrāti materiāli
par latviešu mākslu, fotografijas un citi
dokumenti.
Sigismunds Vidbergs dzimis 1890.
gada 10. maijā Jelgavā pilsētas valdes
grāmatveža Jāņa Vidberga un viņa sievas
Elizabetes ģimenē. Vidbergu ģimene
bijusi apdāvināta dažādās mākslās, kā,
piemēram, Sigismunds kopā ar brāļiem un
māsām, pateicoties mātes klavieŗspēles
prasmēm, nodevušies klavieŗstundām,
savukārt tēvs Jānis brīvo laiku veltīja
teātŗa spēlei.
Jaunais Sigismunds sākotnēji,
ģimenes mudināts, mācījās Jelgavas
reālskolā apgūstot inženieŗa profesiju, bet,
saprotot, ka matemātika un ģeometrija
nav viņa priekšmeti, Sigismunds nolēma,
ka vēlas kļūt par mākslinieku, tāpēc 1908.
gadā devās uz toreizējo daudzu latviešu
jaunekļu pilsētu Pēterpili un iestājās
Barona Štiglica mākslas skolā. Sākotnēji
Vidbergs studēja stikla glezniecību,
taču ar laiku viņa uzmanību piesaistīja
modernā grafika, kas pakāpeniski
attīstīja viņā zīmētāja un grafiķa spējas.
Mācības ilga līdz 1915. gadam, un skolu
Vidbergs beidzis ar īpašu apbalvojumu –
stipendiju ārzemju studiju ceļojumam uz

gadu, taču stipendiju kaŗa dēļ izmantot
nevarēja, un ceļojums uz iecerēto Franciju
biju atliekams uz labākiem laikiem.
Kompensācijai skola viņu paturēja
pedagoģiskajam darbam turpat, ļaujot
mācīt zīmēšanu. Vēlākais kaŗa laiks un
Oktobra revolūcija Vidbergu uz dažiem
gadiem atrāva no mākslas, toties tika
nodibināta ģimenes dzīve kopā ar latvieti
Līnu, dzimušu Seikstuli, 1918. gadā
ģimenē ienāca dēls Nino. Piedzīvot
nācies arī iesaukšanu Sarkanajā armijā,
2 gadus pavadot lidotāju eskadriļā. Kad
1921.gadā Latvija ar Padomju Savienību
parakstīja miera līgumu, tas deva gaidīto
iespēju atgriezties dzimtenē.
Jau atgriešanās gadā Vidbergs kā
izskolojies un savu mākslas pamatu
radījis mākslinieks sarīkoja savu pirmo
patstāvīgo izstādi dzimtenē Latvijas
telegrāfa aģentūras mākslas salonā.
No simt izstādītiem darbiem desmit pat
ieguvis Valsts mākslas mūzejs. Vidbergs
pārliecinoši reprezentēja savu izveidoto
stilu – izsmalcinātas spalvas zīmējuma
līnijas un švīkojuma techniku, komponējot
melnbaltos laukumus, tādējādi nereti
panākot glezniecisku efektu.
1925. gadā Parīzes starptautiskajā
mākslas izstādē Vidbergs saņēma savu
pirmo starptautisko atzinību – zelta medaļu
par porcelāna šķīvju apgleznojumiem.
1926. gadā mākslinieks sarīkoja savu otro
patstāvīgo izstādi, jau ar 145 darbiem.
Tajā viņš parādījās kā pašapzinīgs līniju,
plankumu un svītru virtuozs. Darba gaitas
Vidbergs aizvadīja, būdams redaktors
satīriskajā žurnālā HO-HO 1923. un
1924. gadā, bet no 1926. līdz 1928.
gadam Illustrētajā Žurnālā. Līdztekus no
1924. līdz 1929. gadam bija dalībnieks
porcelāna fabrikā Baltars. No 1933.
gada bija Rīgas Mākslas mūzeja grafiskā
kabineta vadītājs, bet no 1940. līdz
1941. gadam darbojās Latvijas Mākslas
akadēmijā kā docents grafikas darbnīcā.
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1944. gadā Vidbergs ar ģimeni devās
trimdā un ražīgi centās turpināt savu darbu.
Vācijā Eslingenā tapuši jaunu zīmējumu
cikli, bieži saistīti ar dzimtās zemes
atstāšanu un kaŗa traģēdiju, nesot grafiski
izteiktu tautas likteņstāstu, kā, piemēram,
Sāpju ceļš. Radās arī iespēja piedalīties
izstādēs, tostarp Starptautiskās bēgļu
organizācijas rīkotajās mākslas izstādēs.
1949. gadā Vidbergs ar ģimeni izmantoja
izdevību izceļot uz ASV, apmetoties
Bruklinā, Ņujorkā, bet vēlākajos gados
viņš pārcēlās uz Ņūdžersiju.
Sākuma gadi ASV nebija viegli.
Sākotnēji varēja iztikt tikai no gadījuma
darbiem, illustrējot stāstus amerikāņu
žurnāliem un gatavojot kaklasaišu
audumu zīmējumus. Nostabilizējoties
Vidbergs iekārtojās darbā firmā M.
Lovenšteins (M. Lowenstein) Ņujorkā,
kur bija viens no audumu zīmējumu
māksliniekiem, kuŗu uzdevums bija
sagādāt firmai vīriešu pidžamu un kreklu
audumu musturu zīmējumus. Savukārt
katrs brīvais brīdis tika izmantots jaunu
mākslas darbu radīšanai un iesaistei
vietējo latviešu kultūras dzīvē. Vidbergam
ASV bijušas vairākas patstāvīgas
izstādes un piedalīšanās Amerikas
latviešu apvienības, Dziesmu svētku un
citu grupu izkārtotās izstādēs.
Publicists un mākslas kritiķis Hugo
Vītols 1965. gadā rakstījis: „Reti kāds
mākslinieks ar tik skopiem līdzekļiem – ar
melnā tušā iemērktu spalvu vien – spējis
panākt tik daudz, cik panācis Vidbergs”.
Mākslinieka roka vienmēr spējusi uzburt
smalkas kompozicijas, kur nav nevienas
liekas līnijas, neviena lieka punkta.
Tikai tāds darbs Vidberga vērtējumā
bija labs. Viņa darbi 50 neatkarīga
mākslinieka darbības gados ietvēruši ne
tikai latviešu tautas ciešanu un vēstures
notikumu ainas, bet arī lielpilsētas namu
architektoniku, Latvijas lauku ainavas,
sengrieķu mītus u.c. Vidbergs dēvēts par
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erotiķi mākslā, jo daudz darbu veltīti kailu
ķermeņu, īpaši sieviešu, attēlošanai, taču
viņš nav bijis seksuāli motivēts, drīzāk
jutīgs pret skaistumu. Vidbergs rādīja
kailu ķermeni ne tāpēc, ka būtu seksuāls,
bet tāpēc, ka tas ir skaists. Vidbergs
savu radošo garu bieži ieguva lielpilsētas
gaisotnē, vai vērojot dabu un apkārtni,
bet, ja bija jāstrādā pie vēsturiska satura
darbiem, tad cītīgi studējis attiecīgo
laikmetu un vietu visos sīkumos, kā,
piemēram, radot ciklus 1905.gada 13.
janvāris, Bermontiāde, Baigais gads u.c.
Arī latviešu grāmata, kas dzimusi gan
brīvajā Latvijā, gan trimdā, ir pateicīga
māksliniekam, jo ar savām illustrācijām
viņš modernā garā izdaiļojis lielāku
skaitu grāmatu un periodisku izdevumu.
Savā dzīvē Vidbergs illustrējis ap 64
grāmatas, vairākas mākslinieciski
iekārtojis, zīmējis ap 200 vāku un darinājis
pāri par 100 grāmatu zīmju. Mākslinieka
darbu klāstam vēl pieder stikla vitrāžas,
apgleznoti porcelāna darbi, plakāti,
portreti, karikatūras, atzinības raksti,
kostīmu un dekorāciju meti baletiem un
operām. Simtiem darbu bijuši izstādīti ap
40 izstādēs.
Mākslinieks aizgājis Mūžībā 1970.
gada 31. janvārī Riveredžā Ņūdžersijā,
apbedīts Katskiļu latviešu kapos. ■
Brīvā Latvija

Valodiņa

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Vējonis savējā vējjakā izvējo savējo
vēja vēdekli vējainā vējbaku dienā.
● Vārna karina kārnā kaklā kristala
krelles. ■

Būvdarbi Latviešu namā

Foto: Jānis Čečiņš

Foto: Jānis Čečiņš

Kafejnīcas grīdas labošana.
Katrs parketa klucītis jāpieslīpē un atsevišķī jāielīmē
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FOTO: Jānis Čečiņš

Betons ieliets, tik jāliek vārti.
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PBLA ZIŅU APSKATS
28. maijā
Tapusi dokumentāla īsfilma par pirmo
zināmo Latvijas džeza pianistu Džeku
Mihaļicki
Džeza izdevniecība "Jersika Records”
publicējusi dokumentālo īsfilmu “Pie klavierēm
– Džek Michalicky! Pirmais zināmais Latvijas
džeza pianists”, medijus informē izdevniecības
pārstāvji. Filma veidota pēc mūziķa, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza
katedras dibinātāja un vadītāja, džeza vēstures
pasniedzēja Indriķa Veitnera grāmatas
“Latvijas džeza vēsture 1922-1940” motīviem
un atspoguļo džeza mūzikas pirmsākumus
Latvijā starp diviem pasaules kariem. Filma
tapusi ar Džeka Mihaļicka fonda atbalstu. Saite
uz īsfilmu: https://youtu.be/fB0pssfA4K0.
“2018. gada pašā nogalē, atsaucoties
audioinženiera Mārtiņa Saulespurēna
iniciatīvai un aicinājumam, kopā ar džeza
mūziķi un komponistu Denisu Paškeviču trijatā
nodibinājām Džeka Mihaļicka fondu ar mērķi
veicināt atbalstu džeza mūzikai. Nosaucot
fondu pirmā zināmā Latvijas džeza pianista
Džeka Mihaļicka vārdā, radās doma izveidot
īsu dokumentālo filmu par šo mūziķi un vidi,
kurā viņš darbojies. Turklāt tikko kā klajā bija
nākusi Indriņa Veitnera brīnišķīgā grāmata
par Latvijas džeza pirmsākumiem. Ar Indriķa
atbalstu un palīdzību uzsāku darbu pie šīs
filmas,” stāsta izdevniecības “Jersika Records”
vadītājs un filmas režisors Mareks Ameriks.

Filmas scenāriju veidojusi dramaturģe
Lelde Stumbre, un līdzās kinohronikām un
fotogrāfijām filmā izmantotas mākslinieces
Ievas Putniņas animācijas. Audiovizuālos
materiālus restaurējis Kaspars Putriņš.
Aizkadra balss – Artūrs Sebris, montāža –
Zigmārs Zilgalvis. (lsm.lv)
25. maijā
Fani izcīna Latvijai zelta medaļas virtuālajā
PČ hokejā
Pateicoties līdzjutēju aktivitātei sociālajos
tīklos, Latvijai izdevies izcīnīt zelta medaļas
virtuālajā pasaules čempionātā (PČ), vēsta
Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF).
Fināla spēlē Latvija ar rezultātu 8:5 uzveica
Somiju, kas pērn triumfēja reālajā pasaules
čempionātā hokejā. Latvija saņēma 76%
balsu. Savukārt cīņā par bronzas medaļām
Čehija ar 8:7 pēcspēles metienos pārspēja
Slovākiju. Pusfināla duelī Latvijas izlase ar
rezultātu 5:4 uzveica Slovākijas valstsvienību,
bet otra pusfināla pārī Somija ar 5:4 papildlaikā
uzvarēja Čehiju. Savukārt ceturtdaļfinālā
izdevās uzveikt hokeja dzimteni Kanādu ar
rezultātu 7:2.
IIHF rīkotajā virtuālajā pasaules
čempionātā, kur spēles uzvarētāju nosaka
līdzjutēju balsojums sociālajos tīklos, Latvijas
izlase turnīrā palika nepārspēta. Latvijas
izlases spēļu rezultāti virtuālajā čempionātā:
Latvija - Norvēģija 5:4; Latvija - ASV 7:4;
Šveice - Latvija 6:7; Latvija - Krievija 7:6;
Latvija - Kanāda 7:2; Latvija - Slovākija 5:4;
Somija - Latvija 5:8. IIHF apkopoja balsojuma
rezultātus un, izmantojot algoritmu, ko savā
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mājas lapā nodēvēja par "maģisku formulu",
aprēķināja mača rezultātu. [...] (tvnet.lv)
LT V t i e š r a i d ē p ā r r a i d ī s D z i n t a r u
koncertzāles vasaras sezonas atklāšanas
koncertu
6. jūnijā Jūrmalā notiks ikgadējais
Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas
atklāšanas koncerts. Tiesa, tas būs “citāds”,
jo klātienē skatītāju nebūs. Tomēr ar muzikāli
daudzveidīgu un vasaras sajūtās ievelkošu
programmu uz vienas skatuves pirmo reizi
satiksies pasaulē slavenākais latviešu tenors
Aleksandrs Antoņenko, Maestro Raimonds
Pauls un Latvijas Radio bigbends. Tiešraidē
to varēs vērot Latvijas Televīzijas skatītāji.
Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas
atklāšanas koncerta tiešraidē piedalīsies
Maestro Raimonds Pauls, Latvijas Radio
bigbends un operdziedātājs Aleksandrs
Antoņenko. [...].
Žanriski krāsainajā programmā skanēs
Raimonda Paula kompozīcijas, ko aranžējis
Kārlis Vanags, un opermūzikas hiti Kalluma
O (Callum Au) aranžējumos bigbendam.
Savukārt Aleksandrs Antoņenko dziedās
Paula dziesmas no leģendārā cikla “Pērļu
zvejnieks” un kompozīcijas ar izcilā krievu
dzejnieka Jevgeņija Jevtušenko dzeju. “Man
jau ir bijusi sadarbība ar operdziedātāju Elīnu
Garanču – kāpēc lai neuzdziedātu arī ar
Aleksandru Antoņenko? Operdziedoņi no “O
Sole Mio” tālu prom netiks! Aleksandram ir
milzīga priekšrocība gan ar savu fantastisko
balss materiālu un ko viņš spēj ar to panākt,
gan tas, ka viņš dziedājis dramatiskākās
tenoru partijas. Turklāt ar Latvijas Radio
bigbendu spēlēsim opermūzikas pārlikumus.
Džezs kopā ar operu! Manuprāt, tas būs ļoti,
ļoti interesanti,” uzsver Maestro Raimonds
Pauls. Koncerta tiešraide – 6. jūnijā pulksten

21.20 LTV1 un Replay.lv tiešraidē. Koncertu
būs iespējams vērot arī “100 g kultūras”
“Facebook” lapā. (lsm.lv)
21. maijā
Levits aicina turpināt darbu pie augstākās
izglītības jomas reformām
Latvijā ir jāpievērš īpaša uzmanība
augstākās izglītības finansēšanai un paralēli
jāturpina darbs pie augstākās izglītības
reformām, šādu nostāju tikšanās laikā Ministru
prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) paudis
Valsts prezidents Egils Levits. Kā aģentūru
LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā,
ceturtdien Levits sazinājās ar Kariņu, lai
pārrunātu darbus, kas veicami, lai atceltu
ārkārtējo situāciju un noteiktu atvieglotus
ierobežojumus pēc plānotās ārkārtējās
situācijas beigām. Abas puses apspriedās
arī par ceļošanas iespēju paplašināšanu uz
citām zemēm ārpus Baltijas valstīm atbilstoši
aktuālajai situācijai sabiedrības veselības
drošībā.
Levits un Kariņš apspriedās par jaunā
koronavīrusa izraisītās ekonomiskās krīzes
novēršanu. Valsts prezidents akcentēja
nepieciešamību ieguldīt gudri tādās nozarēs,
kas varētu dot atdevi. "Tāpat uzskatu, ka ir
īpaša uzmanība jāpievērš augstākās izglītības
finansēšanai. Paralēli arī jāturpina darbs
pie augstākās izglītības reformas," uzsvēra
Levits. Valsts prezidents pievērsa uzmanību
kultūras nozīmei sabiedriskajā dzīvē, izsakot
savu atbalstu krīzes finansējuma piešķiršanai
kultūras nozarei. Levits arī akcentēja tematu
par nepieciešamību uzklausīt nevalstisko
organizāciju profesionālo viedokli un apspriest
ierobežojumu atvieglošanu, kas ļautu noturēt
amatierkoru mēģinājumus. Kariņš atzīmēja,
ka Ministru kabinets ir plānojis par šo tematu
šodien apspriesties. (LETA; tvnet.lv)

Nākamais Ritums būs 2020. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. MAIJAM
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LASĪTĀJU DOMAS
Vēl par Laiku

Laiks ir mūsu realitātes neatņemama
sastāvdaļa. Tāpēc reliģijā un filozofijā
eksistē uzskati par to. Tie balstās –
vai nu uz tradīciju, vai uz personīgām
kontemplācijas pieredzēm, vai šodien
– uz teorētisko fiziku, vai arī – visu
kopā. Tādēļ piedāvāšu jums, cienījamo
lasītāj, vienu populāru piemēru,
teorētisku piemēru – Laika izpētes
jomā.
Apskatīsim šādu ainu: šodien –
2020. gadā – kāds cilvēks lasa avīzi,
kur ierauga vecu fotografiju – 1970.
gada uzņēmumu, kuŗā redzams virs
Rīgas planējošs NLO (neidentificēts
lidojošais objekts).
Labi. Tālāk.
Pēc 2020. gada paiet, vēl teiksim
20 gadi – ir pienācis 2040. gads, –
un šis pats cilvēks pastaigādamies
pa – teiksim Uluru (Ayers Rock),
pēkšņi sasto p kādu piezemējušos
NLO, ko tautā sauc par „šķīvīti", ar
visiem tā iemītniekiem/pilotiem. Pēc
īsas iepazīšanās tie uzaicina viņu
savā šķīvītī – un piedāvā doties
ekskursijā. Tie viņam vaicā: „ko tu

gribētu redzēt?" Un, mūsu cilvēks
saka: „Vai jums ir tāda technoloģija,
lai ceļotu Laikā?" Tie viņam atbild:
„Jā, ir." „Tad lūdzu, vai būtu iespējams
kaut uz brīdi ieceļot Rīgā, teiksim
70ajos gados, lai paskatītos – kā tur
kādreiz bija?" „Jā, varam to izdarīt,
tikai – nevienu netraucējot," atbild
šķīvīša piloti, un uzvelk uz superdatora
gadskaitli „1970". Tad šķīvītis cauri
Laikam un Telpai – ierodas 1970.
gadā un kādu brīdi planē virs Rīgas.
Tur TAS TIEK NOFOTOGRAFĒTS,
un tā attēls ievietots avīzē. Vēlāk, kad
šķīvītis atgādā mūsu ceļinieku atpakaļ
starta vietā un laikā – izrādās, ka uz
fotografijas ir tieši tas pats šķīvītis,
ko mūsu cilvēks aplūkoja 2020. gadā
avīzē – un kas uzbildēts virs Rīgas
1970. gadā – ar šo pašu ceļinieku uz
borta! Iznāk – tā saucamais Laika
gredzens. Cilvēks šodien aplūko
avīzē vecu attēlu ar NLO, bet izrādās,
ka pats tur ir bijis iekšā – uz borta –
pirms 50 gadiem. Tomēr, no šī cilvēka
viedokļa – tas vēl nav noticis, tas vēl
tikai notiks nākotnē, kad viņš sastaps
šo šķīvīti 2040. gadā Uluru, un ceļos
ar to uz 1970. gadu virs Rīgas, kur tika
nofotografēts. Tādējādi – Tagadne,
Pagātne un Nākotne savstarpēji
savijās Laika gredzenā, kur – tas,
kas no mūsu viedokļa vēl tikai notiks
Nākotnē (šai gadījumā – šķīvīša
sastapšana Uluru un ceļojums ar to
uz 1970. gadu) – jau faktiski ir noticis
Pagātnē uz kopīgās Laika līnijas
jeb Filmas (sk. rakstu Ritumā „Par
laiku"). Jo 1970. gads jau ir pagājis
– tas atrodas Pagātnē. Tomēr – no šī
ceļinieka viedokļa – šis notikums ir vēl
tikai priekšā – 2040. gadā.
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Lūk, tik jocīgi mums šodien liekas
šādi –laika gredzeni", un mūsu Zemes
civilizācijai tie pagaidām pieder pie
„zinātniskās fantastikas" sērijas. Tomēr
atcerēsimies – cik apbrīnojami īss
vēsturiskais posms šķīra Herberta
Velsa un Žila Verna darbos izteiktās
idejas par ceļojumu uz Mēnesi, gēnu

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Izpildot patreizējos noteikumus,
Dievkalpojumi un Bībeles stundas ir
atceltas.
Svētrunas varēs noskatīties uz
Facebook, jeb arī YouTube.
Saites atrodamas uz draudzes Tīmekļa
lapas: sydneylatvianchurch.org.au Ja
kāds vēlās pārrunāties lūdzu zvanīt
mācītājam uz 0412024476.
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inženieriju, apceļošanu Pasaulei un
citām teorijām – līdz to piepildījumam!
Tāpēc – jau tas vien, ka mēs tīri
teorētiski spējam izsekot šādai
koncepcijai, liecina, ka mūsdienu
cilvēka prāts ir tam gatavs. Atliek –
attīstīt atbilstošu technoloģiju. Vai arī
– saņemt to kā dāvanu no attīstītām
Universa civilizācijām. Bet – tikai tad,
kad būsim globālā mērogā tam gatavi.
Ne ātrāk. ■
Raimonds Sokolovskis
(sk. 2016.g. novembra Ritumā Nr
743 „Par Laiku", un arī Youtube „The
First Real Time Machine" 1-5 daļas
– par prof. R. Mallett pētījumiem, par
to arī 2014.g. Ritumā Nr. 713. rakstu
„Laika mašīna", kā arī Gregg Braden,
u.c.)

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Sakarā ar sanitāriem drošības
apsvērumiem, dievkalpojumi baznīcā
pagaidām nenotiks.
Draudzes mācītājs Raimonds
Sokolovskis – Tel. mob. 0438301512.
Draudzes priekšniece diakone Gundega
Zariņa – Tel. mob. 0424 717 365
Draudzes diakone Biruta Apene-Clark
– Tel. (02) 9706 3430

What’s While Nothing's on at the House

Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
Since late March when Covid-19 hit, most places where people meet have
been, at least partially, closed. Many are now gradually having their restrictions
eased and are reopening, albeit possibly in a reduced way. We're still locked down
at the Latvian House and have not got any indication of when we may be able to
again open our doors, and under what conditions. So we're having to continue to
plan for a future where we cannot meet face to face.
In May we organised Ilze Thomas' Zoom lecture How Latvians were given
Surnames. As this was a first, we didn't know how many to expect. Turns out there
was little need to worry, as we had over 60 people register for the event – not just
from Sydney and NSW, but also many from interstate, Latvia, the UK, USA and
Canada. Everyone was delighted with the presentation as well as the opportunity
to meet and chat, both with old friends and acquaintances as well as people they
would never in their lives have otherwise met.
It's obvious that the internet is the way that things will go in the future, and the
way things have to happen now.
As the Covid-19 situation is starting to ease around the world, we thought we'd
include an article on the proposed Baltic and Aust-NZ travel bubbles.

Commemoration of Baltic Deportations
– online from 14th until 30th June.
The Melbourne Latvian community, together with the local Estonian and
Lithuanian communities, has organised an online commemoration of the
deportation of Baltic peoples in 1941. The whole event will be in English and
addressses will be given by President of Latvia Egils Levits and former president
Vaira Vīķe-Freiberga. The YouTube event will be accessible from a link that will
be published on our website slb.org.au a few days beforehand.

Midsummer celebration – Jāņi – from 10th June onwards.
With Jāņi coming up this month, we're planning a number of related events
that will be available through our website www.slb.org.au starting 10th June.
Midsummer is a time for making and eating a very special Latvian carraway seed
cheese. Preparation is quite labour intensive. However there is a short-cut 20
minute method which, while it won't comply with the officially sanctioned recipe,
will give results that are not too far removed in taste. The recipe is in this edition
of Ritums, and the video will be available on our website. There you'll also be able
to enjoy a performance from our own local Sydney musicians, and get the details
of a film competition where all you need is your mobile phone camera to video
your Jāņi celebrations. ■
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Coronavirus: Latvia, Lithuania and Estonia
create ‘travel bubble’ to ease restrictions

World Economic Forum – 07.05.2020.
• Citizens from Latvia, Lithuania and Estonia will be free to travel between the
countries.
• Any other travellers entering will need to self-isolate for 14 days.
• New infections have slowed to a trickle in these Baltic nations.
Latvia, Lithuania and Estonia will open their borders to each others’ citizens from
May 15, creating a Baltic “travel bubble” within the European Union amid an easing
of pandemic restrictions, their prime ministers said on Wednesday.
“It’s a big step towards life as normal," Estonian Prime Minister Juri Ratas wrote
on Twitter. The Baltic travel area would be first of its kind in the bloc, where most
countries restricted entry to non-nationals and imposed quarantine on incoming
travellers as the coronavirus spread across the continent.
Citizens of the three countries will be free to travel within the region, but anyone
entering from outside will need to self-isolate for 14 days, Lithuanian Prime Minister
Saulius Skvernelis said.
“We showed a good example by stating, very clearly, that only countries which
successfully dealt with the situation can open themselves up,” he added.
“I think we will keep to this principle when dealing with countries where the situation
is very bad, which did not take measures to control the virus spread.”
Poland and Finland could be the next countries to join the free travel bloc, said
Skvernelis.
The European Commission has recommended that internal border controls
between all member states should be lifted in a coordinated manner, once their virus
situation converges sufficiently, the commission’s office in Lithuania said.
Moves to selectively open borders have emerged elsewhere. Australia and New
Zealand are working towards resuming travel between the two countries.
Lithuania, Latvia and Estonia, all major trading partners, are also taking cautious
steps to re-open their economies.
“This is a very important stimulus for regional tourism businesses. It will not get
them back to where they were, but many jobs will be saved,” said Zydre Gaveliene,
head of a tourism lobby group in Lithuania.
The region has been part of the European Union since 2004 and the European
free-travel Schengen Area since 2007. Estonia and Lithuania closed their borders to
non-citizens during the outbreak and all three nations imposed mandatory quarantines
on anyone entering for non-work-related reasons.
New infections have slowed to a trickle with none of the countries reporting more
than five new cases on Tuesday. In total, Estonia has recorded 55 deaths, Lithuania
48 and Latvia 17.
„For me personally, this means that, after the month-long stagnation, there is
light at the end of the tunnel,” Vilnius resident Gabija Narusyte, 47, told Reuters. ■
Edited by Pēteris Kļaviņš
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