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Lieldienas
Mūsu senči dzīvoja saskaņā ar Dabas (Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā 

eksistē ne tikai redzamais un rokām taustāmais, bet ka tā ir pilna ar dažādiem 
spēkiem (dievībām, gariem) un enerģijām un katram ir sava noteikta vieta.

Latviešu tautas tradīcijās Lieldienas iezīmējušas pavasara punktu, kad diena 
kļūst liela, tas ir garāka par nakti. Lieldienās, saulei lecot un rietot, tās ēna iet pa 
vienu līniju virzienā rietumi – austrumi. Šo līniju sauc par saules taku.

Svarīgs svētku priekšdarbs latviešiem allaž bijusi tīrība un sakoptība gan laukā, 
gan mājā. Ticēja, ka pirmajā Lieldienu rītā, iekams saule uzlēkusi, vajag noslaucīt 
griestus, lai tie visu gadu nav pelēki.

Telpas izdaiļoja ar pūpoliem, plaucētiem bērzu vai lazdu zariem un krāsotām 
olām. Izmantoja arī citu pavasara simboliku – ziedus un sadīgušu zāli. Sevišķi 
košas ir zaļās alkšņu lapiņas. Izplaucēt var arī ķiršu vai plūmju zariņus.

Puišu un vīru darbs bija šūpoļu gatavošana un kāršana. Jau laicīgi vajadzēja 
sarūpēt nepieciešamos materiālus. Visā ciemā bijušas tikai vienas šūpoles, kuŗas 
pēc iepriekšējas norunas ik gadus kāris cits saimnieks.

Ap šūpolēm Lieldienu laikā vienmēr pulcējās daudz ļaužu. Tie savstarpēji 
apdziedājās, mainījās ar olām, spēlēja spēles. Tādēļ vislabāk šūpoles kārt bija 
kalna galā, jo pietika vietas visām Lieldienu izdarībām un svinētājus varēja pamanīt 
pa lielu gabalu.

Pirmos izšūpoja saimnieku un saimnieci, par ko saņēma arī zināmu samaksu – 
cimdus, olas, alu vai raušus. Pēc tam šūpojās pārējie. Tika uzskatīts, ka Lieldienu 
šūpošanās veicina auglības spēku: jo augstāk šūpojas, jo labāka raža.

Olas ir svarīga svētku sastāvdaļa, tās ne tikai ēd, bet ar tām sitas, tās ripina 
un dāvā par šūpošanu. Te izpaužas senais olas kults, kuŗā ola ir dzīvības nesēja. 
Senajos mītos ola simbolizē sauli.

Lieldienu tradīciju zinātāja, Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas mūzeja pedagoģe, 
Baiba Magona saka: „Tradīcijas ir jāturpina. Nekas, ja tādējādi sanāk katru gadu 
darīt vienu un to pašu. Agrāk šīs lietas tika mācītas ģimenē, tagad talkā nāk 
arī skolas un bērnudārzi, jo vecāki bieži ir pārāk aizņemti, lai bērniem šīs lietas 
iemācītu. Galvenais, lai šīs latviskās vērtības nepazūd un cilvēki tās zinātu. 
Lieldienas ir prieka pilni svētki, tie nāk ar gaismu – dienas paliek garākas par nakti 
un iestājas astronomiskais pavasaris. Latviešiem šie svētki vienmēr simbolizējuši 
gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu.”

Pēteris Kļaviņš.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās 
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.

Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

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.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2019. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

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.
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1983. gada

Mečislāvs Vasilevskis
Dzimis 1928. g. 12. jūnijā, Latvijā
Miris 2019. g. 12. martā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības valdes 

sēdē 10. aprīlī piedalās Imants Līcis, 
Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Klāra 
Brūvere, Ināra Krūmiņa, Ināra Graudiņa 
un Ilona Brūvere (telefoniski).

Jauni gaisa kondicionieri ielikti 
augšzālē, sēžu telpā, bibliotēkā, Rituma 
birojā un 4 klašu telpās. Izmaksa 
$29,500.00, ieskaitot GST. Vēl jāieliek 
vienā klašu telpā.

K. Brūvere iepazīstina valdi ar 
vairākām iespējām kā varētu saņemt 
maksājumus ar kreditkartēm.  Valde 
pārrunā, ka tas noderētu veikalam, 
kafejnīcai un lielākajos sarīkojumos. 
Jāizvērtē un jānoceno dāžādas iekārtas.

Pr iekšsēdis  lūdz is  va i rākām 
organ izāc i jām uzņemt ies  Jāņu 
sarīkojuma rīkošanu. Diemžēl bez 
sekmēm. Vēl gaida atbildi no vienas.

Nolemj 2019. g. SLB pilnsapulci  
rīkot nevis, kā ierasts, svētdienā, bet 

sestdien, 31. augustā, plkst. 13.30, tūlīt 
pēc sestdienas skolas. 

Valde piešķir Kabarē de Rīga 
ansamblim $2,200 apmērā atbalstu, 
turnejas rīkošanai.

I.Krūmiņa ziņo, ka 16. martā notika 
Dāmu kopas pilnsapulce. Valde ievēlēta 
iepriekšējā sastāvā. Kopa nolēma 
biedrībai ziedot $5,000. Priekšsēdis 
pateicas dāmu kopai par ziedojumu 
un ilggadīgo atbalstu biedrības darba 
veicināšanai.

D ā m u  k o p a  š o g a d  n e r ī k o s 
gadskārtējo sarīkojumu, bet atzīmēs 
savu 45 gadu jubileju pašas, ar lūgtiem 
viesiem, sestdien, 24. augustā.

Valde vienojas ka, izgatavos īpašas 
zīmes, lai būtu vieglāk uzzināt priekšas 
laukumā noparkoto mašīnu īpašniekus. 
Bez šīm zīmēm laukumā nebūs atļauts 
mašīnas novietot.

Jānis Čečiņš
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2019. gada  aprīlī SLB ir apsveikusi 
Astridu Lodēnu, Andri Jaunbērziņu un 
Ausmu Nuchternu. ■

Nākošais senioru 
saiets!  

Vai: 5xP – piektdienas pēcpusdienas 
pavadīšana paziņu pulkā.

Nākošais Senioru saiets būs 
piektdien, 10. maijā – plkst 12.00 
Sidnejas Latviešu namā.

Nosaukums – Senioru saiets – 
ir iegājies bet ar to nav domāts ka 
piedalīties var tikai ‘seniori’.  Katrs kam 
piektdienas pēcpusdiena brīva ir laipni 
gaidīts.

Šomēnes – Iepazīsimies turpi-
nājumā, Valentīns Trankelis stāstīs par 
saviem pārgājieniem.

Esmu bieži staigājis 
par mežiem Sidnejas 
apkārtnē un arī citur.  
Pastāstīšu un parādīšu 
skatus no vairākiem 
tādiem gājieniem.  Kā 
piemēram, uzkāpsim 
Austrālijas otrā augstākā 
ka lnā  ‘Townsend ’ , 
skatīsim Ģrieķu templi’ 
Zilo kalnu mežā. Kā arī 
uzkāpsim un nokāpsim 
no ‘Zvana kalna’ (Mount 
Bell) u.c..  Diezgan 
droši varu teikt,  ka 
varēsiet pabrīnīties par 
Austrālijas dabu tepat 
Sidnejas tuvumā, kā arī 

‘Snowy’ kalnos. Apsola Valentīns.
Otrai daļai meklēju ko līdzīgu no 

Latvijas:
Zaķumuižas dabas taka.
Te iču dabas rezervāts .  Tam 

piešķirta Eiropas neskarto dabas 
teritoriju asociācijas atzinība – Bronzas 
standarts, kas apliecina rezervāta 
nozīmi mitrājiem raksturīgo augu sugu 
un biotopu saglabāšanā, kā arī retu 
putnu sugu un bezmugurkaulnieku sugu 
eksistences nodrošināšanā.

Vai var staigāt pār Daugavu?
Vai zinājāt ka Greiems Andersons, 

kas ar ģimeni – sievu Anitu un divām 
meitām, dzīvo Melburnā, par savu 
'hobiju' sauc pastaigu. 2008. gada 
vasarā Greiems devies aptuveni 700 
kilometrus gaŗā „pastaigā” no Krievijas 
robežas līdz pat Liepājai, bet 2009. gadā 
– no tālākā Latvijas dienvidu punkta  pie 
Lietuvas robežas, līdz tālākajam ziemeļu 
punktam pie robežas ar kaimiņvalsti 
Igauniju. 

Par vidu noklausīsimies dūdu grupu 
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Auļi, kuŗai ir pāris DVD ar dabas 
motīviem – Dzied papriekšu, brāļa 
māsa, Metens un citi.

Uz redzēšanos!
Jānis Grauds

Bārda un Virza ar 
Vītoliem senioru 

saietā
Senioru saiets 12. aprīlī Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 
iesākās ar dzejoļu deklamācijām par 
notikumiem, kuŗus dzejā ielicis Fricis 
Bārda un Edvarts Virza, bet iejūtiski 
deklamēja Kārlis Gulbergs. Pirms 
tam un pa starpu par dzejnieku dzīvi 
un  lasāmiem dzejoļiem pastāstīja šo 
rindiņu rakstītājs.

Friča Bārdas dzejolis Dāvids Zaula 
priekšā bija par notikumu, kad ķēniņš 
Zauls aicina Dāvidu spēlēt viņam 
priekšā ar kokli, bet ir noskaities par 
slavu, ko ganiņš ieguvis ar lingas 
akmeni nositot filistiešu milzi Goliatu. 
Fricis Bārda savā laikā studējis filozofiju 
Vīnē un nācis pie atziņas, ka Dievs ir 
visur ap mums. Viņa pasaules uzskats 
arī neatzīst radikālas pārmaiņas mūsu 
dzīvē, un kādā dzejolī viņš to izteicis 
ar vārdiem: „Ak vējiem, vējiem, draugi, 
neticiet, jo, kas ar vēju nāk, ar vēju iet.”

Vēstures notikumus, cita starpā, 
Edvarts bija atdzejojis dzejolī Doma 
baznīcas balāde par Kr. Baronu šķirstā 
un pusnakti Doma baznīcā, dzejolī 
Dzejnieka atgriešanās par Raiņa 
atgriešanos Rīgā no Šveices un dzejolī 
Pulkveža atgriešanās par Kalpaka 
bērēm Liepājā. 

Kad jau pēc 1. Pasaules kaŗa daudzi 
dzejnieki sāka dzejot modernā veidā ar 
brīvo pantu, bez atskaņām un lieliem 
burtiem, dažādā rindu gaŗumā, Virza, 
tieši pretēji, atgriezās pie klasiskā 
pantmēra un atskaņām, ar savu piemēru 
iespaidojot lielāko daļu no Latvijas pirmā 
patstāvības laika dzejniekiem, to starpā 
Veroniku. Strēlerti, Andreju Eglīti, Jāni 
Medeni, Vili Cedriņu un daudzus citus, 
arī padomju laika dzejniekus. Ja par 
seno dzeju (Homēra, somu Kalevālas, 
latviešu tautas dziesmu) saka, ka tā 
ilgus gadus uzglabājusies tautas atmiņā 
pirms uzrakstīšanas, tas varēja notikt 
tikai pateicoties stingram pantmēram, 
kas palīdz atmiņai.

Saieta otrajā daļā Baiba Harringtone 
pastāstīja par saviem senčiem Vītoliem. 
Kad viņas meitai Zintai skolā prasītas 
ziņas par vecvecākiem, tad viņai par 
tiem rakstījis vectēvs Osvalds Vītols. 
Vītoli agrāk Latvijā dzīvojuši lielā 
saimniecībā Gaujienas Jūriņos, tuvu 
pie igauņu robežas, bet šodien, pēc 
komūnistu laikiem, nav nekas vairs 
palicis. Osvalda tēvs Voldemārs, kā 
otrais dēls ģimenē, ieguvis cara laikos 
izglītību un strādāja par skolotāju. Par 
piedalīšanos 1905. gada revolūcijā viņš 
notiesāts uz 2 gadiem cietumā Sibirijā, 
Irkutskas pilsetā pie Baikala ezera, 
kas atrodas 6000 kilometrus no Rīgas. 
Pēc soda izciešanas viņš strādāja kā 
hidrotechniķis ūdens apgādes pārvaldē. 
Pie labas algas kļuvis turīgs, nodibinājis 
preču apgādes firmu, kuŗā ap 32 zirgu 
pajūgi veda preces no vilcieniem un 
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kuģiem uz veikaliem un noliktavām. Viņš 
arī kļuvis par Irkutskas latviešu biedrības 
priekšnieku, organizējis skolas un kori. 
Saticis Katrīnu Eulāliju Rozāliju, kas 
bija atbraukusi uz Irkutsku brīvprātīgi 
labās peļņas dēļ, apprecējušies un bija 
bērni Osvalds un Malva. Osvalds kādu 
7 vai 8 gadu vecumā epidemijā saslimis 
ar šarlaku un zaudējis dzirdi. Vecāki 
nolēma viņu nesūtīt uz nedzirdīgo skolu, 
bet privātskolotājs mācījis no lūpām 
nolasīt teikto. 

Sākās 1. Pasaules kaŗš un lielā 
krievu revolūcija, kuŗas laikā krievu 
zemniekus pasludināja par tautas 
kaitniekiem – budžiem un kulakiem. 
Viņiem atņēma zemi, miljoniem nošāva 
vai sūtīja spaidu darbos uz ziemeļu 
tundras apgabaliem, kur vairums mira. 
Dibināja valstij padotas lielsaimniecības 
– kolhozus un sovhozus. Voldemāru 
apcietināja uz aizdomu pamata, ka 
viņš sadarbojies ar Latvijas valdību, 
kas cīnījās ar sarkano armiju. Pāris 
minūtēs viņam piesprieda nāves sodu. 
Bet brīvās Latvijas valdība bija notvērusi 
kādus augstākus komūnistus, kuŗus 
Kārlis Ulmanis izmainīja pret latviešiem, 
kuŗus gribēja nošaut. Voldemāru 
stingrā apsardzībā aizveda uz Latviju. 
1920. gadā krievu komūnisti beidzot 
Latvijas neatkarību atzina un ļāva Vītolu 

ģimenei aizbraukt. 
Atgriešanās Latvijā 
i l g a  v a i r ā k u s 
mēnešus pi lsoņu 
kaŗa dēļ. Pie Latvijas 
robežas braucējiem 
l ika izkāpt un iet 
kājām pāri robežai. 
Neļāva neko ņemt 
l ī d z .  Vo ldemārs 
esot ziemeļos kādā 
vecā akā noglabājis 
d ā r g l i e t a s .  U z 
robežas braucējiem 

atņēma koferī ieliktus krievu rubļus, kas 
tā kā tā bija bezvērtīgi. 

Vītolu ģimene sākumā dzīvoja Rīgā, 
vēlāk Voldemārs vadījis kooperatīvus 
laukos. Viens bija pie Krievijas robežas, 
pēdējais bijis Aucē. Katrīna nopirkusi 
tējnicu Aucē, tirgus laukumā un vecu 
vienstāvu koka māju Rīgā, lai bērni tur 
varētu dzīvot un studēt universitātē. 

Priekšnesumus pieteica Jānis 
Grauds. Tie bi ja informatīv i  un 
interesanti.

Juris Krādziņš 

Juris Krādziņš Kārlis Gulbergs Baiba Harrington
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Daudzas saistošas 
minūtes

Sidnejas Latviešu 
t e ā t r i s  ( S LT )  b i j a 
i zvē lē j i es  La tv i j as 
s imtgad i  p iemēro t i 
atzīmēt ar Simts gadi simts minūtēs 
izrādi. Pēc izrādēm Sidnejā ansamblis 
devās pasniegt viesizrādi latviešu 57. 
Kultūras dienās Adelaidē, 2018 gada. 
27. decembrī.

Minūtes es tieši neskaitīju, bet „simts 
gadi” vilināja ar bagātīgu izvēli. Ko no 
Latvijas kultūras, simbolu, sasniegumu 
un liktenīgo pārdzīvojumu pūŗa SLT 
būs izvēlējies skatītājiem stādīt priekšā 
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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

un kādā veidā tas tiks pasniegts? Jauki 
dzīvot tik labās gaidās!

Izrādes formāts gandrīz tūlīt kļuva 
skaidrs. Pēc Edgara Grestes jautrā 
paskaidrojuma, kas latviešu publikai iet 
pie sirds (Šeikspīrs par „vecmodīgu”, 
Rainis par „smagu” Pinters aaa!-
šausmas!), sekoja nekas cits kā 
sidnejiešu iemīļotais „Kaleidoskops”.

Tēma šoreiz bija „viena tauta” – 
pagātnē, tagad, visur. Skices sniedza 
humoru, satīru, dziļu nopietnību, kopā 
ar mūziku, deju un dziesmām.

Kas izcēlās? Esmu atvieglota teikt, 
ka šoreiz mana izvēle un skatītāju 
aplausi gandrīz pilnīgi saskanēja. Tātad.

Pirmajā cēlienā:
Latviešu virtuve – Dziesma, jautra 

pannu sišana, uzturs. Kā ar to varētu 
kļūdīties? (Klāra Brūvere, Bonija Viļuma, 
Egils Melbārdis, Edgars Greste, Ojārs 
Greste, Annete Pearce, Gvīdo Zundurs).

Trīs paaudzes – Asa, īsa, trāpoša 
satīra un labi precīzi triju jauniešu 
tēlojumi. (Kārla Tuktēna, Inta Gerberta 
un Gvīdo Zundars).

Melancholiskais valsis – Laba 
mūzika, vizuāli iespaidīgi pasniegts. 
(Andris Kariks ar vijoles spēli un 
ansamblis).

Manu balvu saņem Trīs paaudzes 
– skice, kas ātri un skaidri trāpija 
satiriskajam mērķim, izraisot zālē 
piekrītošus smieklus un skaļus aplausus. 

Otrajā cēlinā:
Sibīrijas tango – Pasniegts kabarē 

formatā. Skatuves grupējumi, kostīmi, 
gaismas, tēlojumi, balsis un dziesmas 
teksts. Viss saliedējās aizkustinošā 
atskatā uz Latvijas tumšajiem gadiem. 
(Egils Melbārdis, Klāra Brūvere, Bonija 
Viļuma kopā ar ansambli).

Svētvakars – pazīstams teksts, 
skaisti dziedāts. Ļoti patika Selgas 
Tuktēnas skaidrā balss un skatuves 
stāja.

Tautas dejas padomju variantā – 
lieliski kostīmi, patiesi uzjautrinoša 
paķeršana ko bija prieks noskatīties.

Trīs babuškas – senlatviešu stila 
dziedājums par problēmām ar datoriem 
un aizmirstiem iepirkšanās maisiem. 
Komisks teksts, burvīgi dziedāts.

Milda  – (Bonija Viļuma, Egils 
Melbārdis, Jānis Grauds).

Balva – pret spēcīgu konkurenci 
– noteikti jāpiešķir Mildai. Izjusta, 
aizkustinoša aina ar pirmklasīgu tekstu 
(tā autoram/autorei ekstra balva!). Šeit 
bija izdomas bagāts likteņa zīlējums 
jaundzimušai Latvijai. To mīļi savās 
rokās ienesa pati Milda. Bonija Viļuma 
maigā, izjustā un niansētā spēlē spīdēja 
tikpat gaiši kā trīs zvaigznes viņas kronī. 
Latvijas Nacionālā teātŗa viesis Egils 
Melbārdis (zīlnieka lomā) demonstrēja 
savas plašās aktieŗa spējas. Jānis 
Grauds bija piemērots Barontēvs – 
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Pirms dodamies viesizrādēs uz Latviju 
Sidnejas Latviešu teātris 

laipni lūdz Jūs vēlreiz apmeklēt 
 

Kabare de Riga 
 

2019.g. svētdien, 5. maijā, plkst. 15:00 un  
svētdien, 2. jūnijā, plkst. 14:00. 

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē. 
 

Izcilu mākslinieku priekšnesumi,  
ievērojama deju kapella, 

dziesmas, dejas.   
 

Varēs iegādāties atspirdzinājumus un uzkodas. 
 

Biļetes pārdošanā SLB veikalā. 
Lūdzu ievērojiet, ka 

sēdvietu skaits ir ierobežots un to nav iespējams papildināt. 
Ieeja $30, pensionāriem un studentiem $25. 

 
Vēlami 1920.-30. gadu tērpi, vai tērpu iezīmes. 

 
 

                                                                                
 

Jauni 
  priekšnesumi 

Jauni 
mākslinieki 
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esmu īsts cilvēks, ne kāds ikons.
Tagad dažas piezīmes. Daudzi 

joki sākās uzjautrinoši, bet stiepās 
par ilgi (izraisot nodevīgu domu ka 
tām simts minūtēm varbūt pietrūcis 
materiāla). Šeit jāieskaita gaŗā intervija 
par Nacionālo teātri, „lidojumu” ar 
flamingo kā arī vairākas laika kavēšanas 
ar Blaumaņa velniņiem. Un Padomju 
laika absurditātes jau par daudz bieži – 
un daudz labāk – paķertas lai izraisītu 
pārsteigumu vai smieklus.

Tas pateikts, mūzika viscaur bija 
ļoti piemērota, tāpat gaismas. Tijas 
Lodiņas vienkāršais skatuves ietērps 
bija praktisks, neuzbāzīgs un acīm 
patīkams. Režisore Ilona Brūvere 
bija iesaistījusi lielu vairāku paaudžu 
ansambli un skatuves personālu no 
Sidnejas, Melburnas un Latvijas. Slava 
un speciāla balva viņai par tik sekmīgu 
sarīkojuma novadīšanu un par viņas 
neizsmeļamo enerģiju, apņēmību, 
pūlēm un māksliniecisko izpratni cīņā 
lai mūsu teātris spētu turpināties.

Izsaku arī savu pateicību visiem 
dalībniekiem, itsevišķi tiem kas šeit 
nav atsevišķi pieminēti. Tam būtu 
nepieciešamas vairākas lapas!

Inta Rogers.

Un ko tad īsti 
pārrunā LAAJ 

sēdēs?
Marta sēde liek domāt par 

to, cik plašas ir sarunu tēmas 
LAAJ sēdēs. 

P a g ā j u š ā  r a k s t ā  j a u 
pieminēju atbalstu jaunatnei, bet 
pārrunas skar jautājumus par visādām 
tēmām. Piemēram, daži no šīs sapulces 

tematiem ir: ārpus Latvijas dzīvojošu 
jauniešu kursi un nometnes Latvijā; 
valsts nodokļu maksāšanas organizācija; 
biedru uzņemšana (pašreiz ir uzņemti 
2 jauni biedri); diskusija par LAAJ 
statūtiem; Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskolas darbība un eksaminētāji 
no Latvijas 2020. gadā; LAAJ mājas 
lapa; archīvu projekts (grāmata par AL 
Kultūras Dienām no 1991 līdz šodienai) 
un arī jautājums par to, ko ielūgt uz 
valsts svētkiem 2019. gadā.

Vēl paliek viens projekts, kas varētu 
interesēt ļoti plašu auditoriju: Latvijas 
šefpavāra viesošanās Austrāli jā. 
Margota Puķīte no Adelaides Latviešu 
Skolas atsaucās uz LV Ārlietu ministrijas 
izs ludināto konkursu.  Ministr i ja 
ir paziņojusi, ka atbalstīs Latvijas 
šefpavāra meistarklases Austrālijā.

Ir iecerētas 5 kulinārijas meistarklases 
Austrālijas lielāko pilsētu latviešu namos, 
kā arī pīrāgu cepšanas sacensības Jāņu 
pasākumā „Dzintaros”. Meistarklašu 
galvenā persona būtu viesis no Latvijas 
– ievērojama personība, iespējams 
pat dubultpilsonis, kurš brīvi runā gan 
latviešu, gan angļu valodā, piemēram, 
Mārtiņš Rītiņš, Kārlis Celms vai kāds 
cits. Šobrīd tiek veikta kandidātu 
apzināšana. Plānotie pasākumi – 
meistark lases – t iks izs ludināt i 
Austrālijas laikrakstā „Latvietis”, kā arī 
sociālajos medijos atsevišķu pilsētu 
Facebook grupās. Atkarībā no tā, kuŗš 
šefpavārs būs uzaicināts, tiks paziņots 
arī, kas tiks gatavots, kā arī izziņota 
pieteikšanās un dalības maksa, kas 
nosegtu meistarklasei nepieciešamo 
pārtikas produktu iegādi. 

Noteikti vairāk informācija būs 
pieejama nākamajos mēnešos, un 
tie, kas nedodas uz Latviju Austrālijas 
aukstākajos mēnešos, var sākt jau 
gatavoties pīrāgu sacensībām! 

Ilona Brūvere
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Tik daudz 
jautājumu! Bet kur 
meklēt atbildes?

Sidnejas Latviešu teātris Kabarē de 
Rīga, Austrālijā un Latvijā

Aprīļa vidū Kabarē de Rīga 
Austrālijas ansamblis sabrauca 
Sidnejā uz 3 intensivām mēģinājuma 
dienām. Jau mēnešiem ilgi teksts tiek 
slīpēts, melodijas atlasītas, dziesmas 
skandinātas, un deju soļi apgūti 
atsevišķi kā Sidnejā tā Melburnā. 
Mēģinājumi notiek attālināti – ar 
Skype starpniecību. Tagad laiks to 
visu salikt kopā.

Ja aktieris vai mūziķis grib kāpt 
uz skatuves, tad jābūt gatavam uz 
visu. Itsevišķi, ja tā ir raiba izrāde 
par raibiem laikiem un vēl raibākiem 
notikumiem.

Latvijas vēstures dažādās puses 
jau bieži redzētas uz skatuves. 

Senie laiki, brīvības cīņas, kari, trimdas, 
personību stāsti, ikdienas sadzīve. 
Kabarē de Rīga apskatīs vēl citu pusi – 
izklaidi! Kā tad Latvijas pirmajos divdesmit 
gados rīdzinieki izklaidējās un uzdzīvoja? 
Ko varēja novērot Rīgas namos un ielās 
–  un kas notika aizkulisēs?

Aicinām ikvienu pavadīt jautru 
pēcpusdienu intīmā kabareja gaisotnē. 
Ja vēlaties sev vēl vairāk papildināt 
pārdzīvojumu, uzvelciet fraku, aplieciet 
sev ap pleciem sudrablapsu, vai kā citādi 
iezīmējiet laikmetu. Atspirdzinājumus un 
uzkodas varēs iegādāties uz vietas. 

B i ļe tes,  uz Sidnejas izrādēm, 
iepriekšpārdošanā Sidnejas Latviešu 
nama veikalā. Vietu skaits ir ierobežots.

Izrādes Sidnejā svētdien, 5. maijā, 
plkst. 15.00 un svētdien, 2. jūnijā, plkst. 
14.00, Melburnā 18. un 19. maijā, Adelaidē 
26. maijā, un Latvijā no 19. jūlija līdz 18. 
augustam.

Jānis Čečiņš 
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Ko šie divi vīri pārspriež?
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Kādēļ operas primadonnai tikai viena 
kurpe?
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Kas tur noticicis?
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Kādēļ tāds izmisums un tāds prieks?
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Kabarē de Rīga Austrālijas ansamblis.
1. rindā no kr.: Sandra Birze, Viktorija Mačēna, Linda Ozere, Lija Veikina.
2. rindā no kr.: Roberts Birze, Pēteris Saulītis, Ojārs Greste, Jānis 
Čečiņš, Andris Kariks, Andrejs Mačēns.
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Par ko šis štātīgais 
kungs tik ļoti priecājas?
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Sveiki latvieši un 
latviešu ģimenes 

Austrālijā!
Nākam ar lieliskām ziņām! Jau 

savlaicīgi sākam gatavoties 37. 3x3 
saietam Austrālijā! Savlaicīgi, jo nav 
nekāds noslēpums, ka laiks skrien 
vēja spārniem, arī labs atvaļinājums ir 
jāieplāno laicīgi!

Norises laiks: 02.01.2020. – 
08.01.2020.

Norises vieta: Howmans Gap 
Alpine Centre, Falls Creek www.
camps.ymca.org.au/locate/howmans-
gap.html

Vai Tu esi kādreiz bijis 3x3 saietā? 
Ja esi, tad padalies ar citiem! Ja neesi 
– Tev ir lieliska iespēja piedzīvot vienu 
kārtīgu latviešu ģimeņu saietu, iegūt 
jaunas zināšanas, draudzības, būt vienā 
lielā ģimenē uz nepilnu nedēļu un sajust 
savu ideālo Latviju. Saieta programma 
tiek plānota daudzpusīga, piemērota 
gan lieliem un maziem, gan jauniem 
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Turpinājums  19. lpp.

un sirdī jauniem. Informācija par saieta 
programmu un konkrētām aktivitātēm, 
ievirzēm – vēl sekos.

Ja vēlies palīdzēt organizēšanā 
vai Tev ir idejas / ieteikumi, ko vēlētos 
iekļaut programmā – sazinies ar mums! 

Šobrīd meklējam:
•  Bērnu nodarbību vadī tā jus 

(bērnudārza un 1/2x1/2 skolas vecuma 
grupām); 

• Visu vecumu ieviržu un aktivitāšu 
vadītājus no Austrālijas;

• Ieviržu vadītājus no Latvijas – 
lektorus un daiļamatu meistarus, kas ir 
pazīstami latviešu kultūras nozarē.

3x3 nometņu programmā tradicionāli 
ietilpst: vēsture, politika, folklora, reliģija/
ētika, māksla – literatūra, mūzika, 

Septiņdesmit gadi 
Austrālijā

Latviešu ciema iedzīvotāji Melburnā 
Ciema sabiedrības namā svinēja 70 
gadus Austrālijā. Piecdesmit ciema 
iedzīvotāju un Aivars Saulīt is ar 
Edmundu Smalko no aprūpes nama, 
12. aprīlī sēdās pie skaisti izpušķotiem, 
klātiem galdiem lai atzīmētu šo svarīgo 
notikumu mūsu dzīvē. Trīs jau bija 
sasnieguši 70 gadus Austrālijā 2018. 
gadā un pārējie 44 sasniegs šo mērķi 
šinī gadā vai nākošajā gadā.

Sarīkojumu atklāja Dimis Pešudovs 
un pastāstī ja kā pirmie latviešu 
emigranti pēc Otrā Pasaules kaŗa 
kopā ar 843 citu tautību pasažieriem 
General Stuart Heintzelman amerikāņu 
karaspēku transporta kuģī 1947. gada 
28. novembrī iebrauca Rietumaustrālijas 
Fremantle ostā. Ar šo sakās DPīšu 
emigrācijas programma kuŗa beidzās 
1951. g. 27. decembrī. Tanī laikā 149 
transporti atveda 166,000 emigrantus 
uz Austrāliju, 84,000 izkāpa krastā 

drāma, glezniecība, latviešu valoda 
un latviskā audzināšana. Tradīcijas – 
svētki, latviskā virtuve, latviskā māja, 
rotkalšana, aušana, rokdarbi, keramika, 
kokgriešana, ādas apdare, koklēšana, 
dziedāšana, teātris, tautas dejas un 
rotaļas – visu vecumu bērniem.

Ja Tev ir idejas vai vēlies iesaistīties 
organizēšanā, lūdzu sazinies ar mums: 

Artūrs Landsbergs +61 413 886 835
3x3australia@gmail.com

Seko 3x3 sociālajos medijos un 
uzzini par gaidāmā saieta jaunumiem:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
Australia3x3/ 

https://www.instagram.com/3x3_
australia/

Melburnā, 44,000 Sidnejā un pārējie 
Adelaidē, Ņukaslē un Fremantle ostā.

Dimim sekoja mācītājs Dainis 
Markovskis kuŗš īsā svētbridī atcerējās 
tos latviešus kuŗi nesasniedza 70 gadus 
Austrālijā.

Tad sekoja apsveikums no Latvijas 
Goda konsula Viktorijā Jāņa Dēliņa. 
Jānis runāja par pirmiem grūtiem gadiem 
kad iebraucēji ne tikai cīnījās uzsākt 
jaunu dzīvi ar ļoti trūcīgiem līdzekļiem, 
bet arī dibināja latviešu sabiedrību, lai 
uzglabātu latviešu valodu, tradīcijas un 
kultūru.

Latviešu ciema pārvaldniece Ingrīda 
Hawke piebiedrojās Jānim Dēliņam un 
sāka apbalvot jubilārus ar apliecībām. 
Hronoloģiskā kārtībā Ingrīda nolasīja 
katra emigranta iebraukšanas datumu, 
vietu un kuģi kā arī uzvārdu ar kuŗu 
ieceļoja Austrālijā. Daudziem acīs 
parādījās asaras kad sāka atcerēties 
bijušos laikus.

Uzdzerot šampanieti sākās skaļas 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

Grāmatas
Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25 

Okupācijas muzeja grāmatas:
 Rita Perkons “A LATVIAN’S WAR” $25  
 Anna Velēda Žīgure “VIŅI CEĻĀ” $20
 Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
 LOM Biedrība 
 “PIEMIŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35
 Māris Bišofs un Anda Līce “SVEŠA VARA” $25
 Inara Verzemnieks “AMONG THE LIVING AND THE DEAD” $30
 Staļinisma upuru liecības “VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $20

2019. gada kalendārs ar vārda dienām

Rotaslietas
 Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Dažādi kompaktdiski
 CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
 „TĀ KĀ TAKA” Cena $15
 SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
 Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
 kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
 Dažādi ievārījumi
 Šprotes
 Nēģi
 Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2019. gada aprīlī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2019. gada 4. maijā, plkst. 12.00 – 13.30.

Atzīmēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas svinības –  
4. maiju un Baltā galdauta svētkus 

un Kurzemes cietoksni.

Pusdienas, šampanietis un loterija.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.

DV Sidnejas nodaļas  
grāmatu sūtījums uz 

Latviju!
2019. gadā februāŗa beigās, DV 

Sidnejas nodaļa nosūtīja 42 kastes 
ar grāmatām  uz Adelaidi, kur tās tika 
iepakotas tilpnī, un nosūtītas uz Latviju. 
Liels paldies visiem kas atbalstīja un 
ziedoja grāmatas, un pateicība pienākās 
Sidnejas latvietei Baibai Harringtonai 
un viņas palīgiem par  milzīgo darbu 
šķirojot un sapakojot visas grāmatas.  

G r ā m a t u  k a s t e s  s a ņ ē m ē j i 
ir šādi: Rubeņa pamatskola, Apes 
vidusskola, Daugavas Dizaina un 
Mākslas vidusskola, Starptautiskais 

labdarības fonds Abrene, Nacionālās 
Bibliotēkas Archīvs,  un 27 kastes 
aizgāja DV Latvijas priekšsēdim 
Andrejam Mežmalim, tālāk izdalīšanai 
Zemessardzei, Jaunsargiem un citiem. 
Katrā kastē ielikta pavadvēstule, lai 
saņēmēji zin ka tas ir ziedojums no 
Sidnejas un Kanberas latviešiem. 
Kastēs atrodās dažādība, pa lielāko daļu 
trimdā izdotās grāmatas. Nav svarīgi vai  
tā ir grāmata par vēsturi, zinātni vai  
stāsts par dzīvi, jo grāmatas vērtība un 
devums ir katram lasītājam atšķirīgs 
piedzīvojums. Katrīnas Rudzītes dzeju 
krājumā Saules izplūdums var atrast 
šādus vārdus par grāmatām;

“naktīs grāmatas man dziedāja un 
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noskūpstīja pirms miega…
grāmatas vienīgi gaidīja mani mājās 

un iespējams gaida joprojām.”
Ināra Sīkā 

DV Sidnejas nodaļas priekšsēde

Marijas  Ķeņģes 
piemiņas stipendija

Kad bi jušie latviešu leģionāri 
gūstekņu nometnē Zēdelgemā 1945. 
decembrī dibināja DV organizāciju, 
tur nebija paredzēta vieta sievietēm. 
Tikai pēc vairākiem gadiem Anglijā 
toreizējā DV vadība atzina, ka darbam 
paplašinoties, organizācijā jāiesaista 
arī sievietes. Organizēšanu uzticēja 
sabiedriskai darbiniecei Marijai Ķeņģei. 
Viņa Latvijā 1924.gadā bija beigusi 
Kaucmindes mājturības semināru 
(ko vēlāk pārdēvēja par Latvijas 
Mājturības institūtu). Marija Ķeņģe 

savas zināšanas papildinājusi Norvēģijā 
un Zviedrijā, kā arī piedalījusies ārvalstu 
mājsaimniecības kongresos. Viņa 
lasījusi lekcijas radifonā, Mājturības 
institūtā un citur. Aktīvi darbojusies 
aizsardzēs.  

Marijas Ķeņģes mērķis bija izveidot 
DV organizācijā vanadžu nozari, 
piesaistot organizācijas darbam latviešu 
sievietes no dažādiem sabiedrības 
slāņiem un izglītību. Pirmā vanadžu 
kopa nodibinājās 1950. gada 16.martā 
Londonā ar 12 loceklēm. Marijas  Ķeņģes 
vadībā vanadžu kustība  izveidojās par 
lielāko organizēto latviešu sieviešu 
kopību trimdā. Atcerēsimies, tas bija 
pirms e-pasta un datora ēras! Sidnejas 
vanadžu kopu nodibināja 1955. gada 
22. septembrī. 

Marija Ķeņģe 12 gadus bijusi Anglijas 
vanadžu priekšniece, visu zemju 
vanadžu priekšniece no 1967 gada līdz 
1978.gadam, bijusi Latviešu Nacionālās 
padomes Lielbritānijā prezidija locekle. 
Apbalvota ar DV nozīmi zeltā. 1979.
gadā Marija Ķeņģe tika iecelta par DV 
organizācijas Vanadžu goda priekšnieci. 

Marija Ķeņģe dzimusi 1905.gada 
8.martā Bauņu pagasta Pučurgas 
muižā, Valmieras apriņķī. Mirusi 1994.
gada 12.septembrī Herefordā, Anglijā. 
Pēc viņas nāves Austrālijas vanadzes 
nodibināja Marijas  Ķeņģes piemiņas 
stipendiju Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes mājturības fakultātes 
studentēm. Gadu gaitā radās problēmas 
ar stipendijas apsaimniekošanu, 
tāpēc Austrālijas vanadzes ierosināja 
nodibināt visu zemju vanadžu Marijas 
Ķeņģes piemiņas stipendiju, uzticot 
administrāciju Vītolu fondam Latvijā. 
Šo priekšlikumu atbalstīja arī vanadzes 
Kanādā, ASV, Anglijā un Latvijā.

Ilga Niradija

Grāmatu pakotāji no kreisās: Romans 
Senkēvičs, Ivars Krūzmētra, Maikls 
Harringtons un Baiba Harringtona.
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Divas vēsturiskas 
dienas maijā

1934.gada 15.maija apvērsums. 
Man toreiz bija astoņi gadi. Politiskie 
notikumi nelikās svarīgi.

Tikai vēlāk skolā bija jāmācās 
patriotiski dzejoļi un daudz tika pieminēts 
Tautas Vadonis – Kārlis Ulmanis. 
Īsā laikā uzplauka tautas un valsts 
labklājība. Arī vēl tagad ir latvieši, kuŗi 
15. maija Latviju uzskata par gaišāko 
posmu Latvijas vēsturē. Pirms dažiem 
mēnešiem nosvinējām Latvijas simtgadi.

Nevaram noliegt Ulmaņa nopelnus 
valsts dibināšanas un brīvības cīņu 
laikā.

Kurzemes cietoksņa atcere: 8. 
maijs. 

DV organizācija  ik gadus piemin 2. 
pasaules kaŗa beigu dienu: 8. maiju,  
kad Ezerē, parakstot kapitulācijas 
aktu, sarkanarmijas gūstā padevās 
146,000 vācu armijas karavīri, no 
kuŗiem ap 9,000 bija latviešu leģionāri.  
Sākās jauns, neziņu pilns laiks. Daudzi 
pievienojās partizāniem Kurzemes 
mežos, bet lielākā daļa nonāca filtrācijas 
nometnēs un tālāk izsūtījumā uz darba 
nometnēm. Pagāja gadi, kad dzīvi 
palikušie varēja atgriezties dzimtenē. 
8. maijā   

DV Latvijā ar piederīgiem dodas uz 
Lestenes Brāļu kapiem, lai pie Mātes 
pieminekļa noliktu ziedus kritušo varoņu 
piemiņai. Tur zem dzimtenes debesīm  
atrodas arī vairākas bijušo leģionāru 
pelnu urnas no Austrālijas. 

Un kamēr viens vienīgs kaujā ies: 
Latvija, neturi bēdu!  (Ilze Kalnāre)

Ilga Niradija

Maijs un augusts ir 
nozīmīgi mēneši

Svināmās dienas DV kalendārā 
līdz šim ieskaitīja Pulkveža Kalpaka 
atceri 8. martā (Sidnejā svinot kopā 
ar Korporāciju kopu), Latviešu leģiona 
atceres dienu 16. martā (atzīmêjot ar 
svētbrīdi latviešu kapu DV nodalījumā 
Rukvudā), Kurzemes cietokšņa atceri 
8. maijā, Lāčplēša dienas atceri 11. 
novembrī un Latvijas dibināšanas 
atceri 18. novembri (ko vienmēr kopā 
ar tautu atzīmē Sidnejas latviešu 
namā).  Ar Latv i jas neatkarības 
atjaunošanas izsludināšanu 1990. gadā 
nāca klāt 4. maijs kā arī 1991. gadā 
21. augusts. Augusts ir mēnesis kas 
netikai latviešiem vēsturiski nozīmīgs 
jo 1939.g. 23. datumā tika parakstīts 
starp vāciešiem un Padomju savienību 
slepenais Molotova-Ribentropa līgums.

Tādā sakarībā šomēnes, sestdien, 
4. maijā pulcēsimies Daugavas Vanagu 
namā lai atzīmētu divas pretējus, bet 
pie reizes saistošus notikumus: 8. maiju 
1945. gadā, kad ar Vācijas kapitulāciju 
cerība uz Latvijas valsts pastāvēšanu 
izgaisa un tos tūkstošus latviešu 
leģionārus kopā ar vācu karavīriem, 
kas neatlaidīgi cīnījās Kurzemes frontē, 
sagaidīja neskaidra bet draudoša 
nākotne. 

La tv i ja  kā  b r īva  nea tkar īga 
demokrātiska valsts vairs nepastāvēja 
līdz 1990. gadam, kad Latvijas Augstākā 
Padome nobalsoja atjaunot Latvijas 
valsts neatkarību. To visā pasaulē, 
kur latvieši vien mīt, atzīmē kā balto 
galdautu dienu. Un mēs Sidnejā arī. Uz 
redzēšanos DV namā 4. maijā!

Gundega Zariņa
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
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.

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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souvenirs and traditional 
Latvian jewellery.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 4. maijā, plkst. 12.00 

pusdienas, Baltā galdauta diena atzīmējot 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 29. 
gala dienu un Kurzemes cietokšņa 
atcere.

Sestdien, 1. jūnijā, plkst. 12.00 
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764.

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
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pārrunas kad visi atcerējās seno pagātni 
un labos un sliktos laikus. Vilmas Puķes 
un Ērikas Riemeris gardie uzkožamie 
ātri pazuda no galdiem, bet sarunas 
turpinājās pie glāzes vīna līdz vēlam 
vakaram.

Dimis Pešudovs

Latvijas  Ārlietu  
Ministrijas direktors  

    Nils Jansons, 
Kanberā

Šī gada aprīļa mēneša pirmajā 
nedēļas nogalē, laikā no 4. līdz 6. 
aprīlim, Kanberā viesojās Latvijas Ārlietu 
ministrijas direktors Nils Jansons.

Kopā ar Latvijas vēstnieci Austrālijā 
un Jaunzēlandē, rezidējošu Japānā, 
Tokijā, Daci Treiju-Masī, viņi bija darba 
vizītē pie Austrālijas Federālās  valdības, 
lai piedalītos ASEM (Asia-Europe 
Meeting) sanāksmē un uz divpusējām 

konsultācijām 
a r  D F A T 
(Department 
o f  F o r e i g n 
A f fa i r s  and 
Trade).

Ses td ien 
6. aprīļa rītā 
Nils Jansons 
s a t i k ā s  a r 
K a n b e r a s 

Mūžībā aizgājis

Mečislāvs Vasilevskis
Dzimis 1928. gada 12. jūlijā, Bērzgales pagastā, Latvijā.

Miris 2019. gada 12. martā, Bowralā, Austrālijā.

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
meitas Melita un Heidi, znots Āris un mazmeitas

Līvija, Liāna, Elvīra un Eleonora.

Grāmatas būs Rīgā 
24. maijā

Iespējams ka grāmatu sūtījumi uz 
Latviju turpināsies.

Kuģis ar grāmatu sūtijumu ir jau ceļā 
un ir paredzēts, ka Rīgā ieradīsies 24. 
maijā. Esam pateicīgi Jānim Caune un  
Rasmai Lācis par viņu lielo pašaizliedzīgo 
darbu jau 26 gadus organizējot tilpņu 
sūtīšanu, un nosūtot 51 tilpni. Rasmai un 
Jānim ir pienācis cienījams vecums un 
šī gada tilpnis viņiem ir pēdējais. 

Ir padzirdēts, ka Adelaidē daži 
nākamās paaudzes cilvēki pārrunā 
iespēju nākotnē atkal sūtīt tilpni uz 
Latviju. 

Gaidīsim, redzēsim! Pagaidām 
lūdzu, lūdzu saudzējiet savas grāmatas! 
Nemetiet tās ārā! Latvijā vēl arvien par 

Septiņdesmit gadi Austrālijā.
Turpinājums no 13. lpp.

grāmatām priecājas. Cerams, ka būs 
atkal iespēja grāmatas nosūtīt.

Baiba Harrington.
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SPARS

Sestdien, 18. maija
  2019

BERNIEM LIDZ 12 GADIEM - 1.00 pm
PIEAUGUSIEM               - 2.00 pm

Martina Silina zale - SLB nama

Sporta Kopa

G
ald

a T
enisa Sacensibas
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Pēterim Kļaviņam
Dzirdiet ļaudis, kas par brēku,
Kas par ārprātīgu dēku: 
Burtu kaudzei pāri lēcis
Slimnīcā guļ Kļaviņpēcis,
 Ārsti nopietni ņem lietu,
 Pārmeklē tam katru vietu;
 Izpēta tie sirdi, māgu,
 Atlaiž vaļā ciešo krāgu.
Pusnaktī pie sveču liesmas
Ķeras Pēterim pie dziesmas
Darīdami savu lietu,
Salāpa tam slimo vietu.  
 Gaiļi dzied jau pirmo dziesmu,
 Mediķi kad izdzēš liesmu,
 Beigusies ir drūmā aina,
 Salāpīta slimā vaina.
Valde gavilē un smaida, 
Pēteri tie darbā gaida; 
Šampānietis plūst ar joni,
Visi dziesmai uzņem toni.

Imants Līcis

latviešu saimes locekļiem uz brokastīm, 
Muse res torāna telpās, Kingstonā.  

Uzrunājot klātesošos, viņš izteica 
sekojošās, galvenās, ievirzies starp 
Latvi jas un diasporā dzīvojošiem 
latviešiem:

1. saglabāt diasporas latviešu atbalstu;
2. turpināt uzturēt diasporas latviešu 

piedalīšanos Latvijas politiskajā dzīvē;
3. atbalstīt un veicināt tirdzniecību ar 

Latviju; un
4. veicināt re-migrāciju uz Latviju.
Noslēgumā, viņš atsveicinājās no 

klātesošiem un devās ceļā uz Sidneju 
satikties ar latviešu saimi.

Skaidrīte Dariusa

Vēl viena ievērojama 
jubileja vīru koŗa 

saimei!
Šogad, 21. martā Sidnejas Latviešu 

vīru koŗa goda biedrei Ārijai Zodiņai 
apritēja 85 mūža gadi.

Kā koŗa saime mēs mīļi un sirsnīgi 
pateicamies viņai par pašaizliedzīgo 

Jubilāre Ārija Zodiņa un diriģente Daina 
Jaunbērziņa.
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darbu koŗa labā. Ārija ir neskaitāmas 
stundas sviedros ziedojusi virtuvēs – gan 
šeit Latviešu namā, gan draudzes virtuvē 
un protams savā mājā gatavojot mums 
bagātīgus ēdienu klāstus.

Nav tāds darbības vārds pavāru 
grāmatās ko viņa nepazīst un pirmklasīgi 
veikusi. Viņa ir – mizojusi, vārījusi, griezusi, 
kapājusi, cepusi, mīcījusi, garšojusi, 
piebērusi, šķovējusi, lobījusi, sakūlusi, 
iejaukusi, smaržojusi, dekorējusi un tā 
tālāk, un tā tālāk!  Visu, lai mums gādātu 
gan pirmdienās zupu, mielastu eglītes 
vakaros un jubilejas banketos.

Ārija ir tuvu pie 50 gadiem strādājusi 
visu mūsu labā. Viņa nekad mums neliedz 
savu izpalīdzošo roku. Novēlam viņai labu 
veselību, spēku un izturību nākotnē.

SLVK koristi un diriģente Daina 
Jaunbērziņa  
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Nākamais Ritums būs 2019. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. MAIJAM.

Galvenais 
nepazaudēt citam 

citu
Vēstnieks Aivars Groza intervijā Ligitai 
Kovtunai.

Pastāstiet, lūdzu, par savas karjēras 
ceļu līdz līdzšinējam amatam – Īpašo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos. 

Savu karjēru Latvijas valsts iestādēs 
sāku pēc neatkarības atjaunošanas 1992. 
gadā Aizsardzības ministrijā, starptautisko 
sakaru daļā. Tolaik darbs galvenokārt bija 
saistīts ar ministrijas veidošanu, attiecīgi 
manā kompetencē bija starptautisko 
sakaru veidošana. Tābrīža aktuālitāte bija 
Krievijas kaŗaspēka izvešana, ministrija 
iekārtojās atbrīvotajās telpās. Drīz pēc 
tam strādāju Ārlietu ministrijā, divus gadus 
biju Ministru prezidenta padomnieks, bet 
1997. gadā saņēmu pirmo norīkojumu 
diplomātiskajā darbā, un līdz 1999. gadam 
strādāju Bonnā, Latvijas vēstniecībā 
Vācijas Federātīvajā republikā par 
vēstniecības padomnieku un vēstnieka 
vietnieku. Te arī iznāca pirmā saskarsme 
ar ārzemju latviešiem –18. novembŗa 
sarīkojumi, tikšanās Anabergā u.c. Tad 
vienu gadu atkal Ministru prezidenta 
padomnieka darbs, pēc tam no 2000. 
līdz 2008. gadam biju vēstnieks Beļģijā. 
Tas bija laiks, kad Latvija iestājās Eiropas 
Savienībā un NATO, un tas sakrita ar 
ārzemju latviešu sabiedrības jeb diasporas 
nomaiņu, proti, izveidojās jaunā diaspora 
sakarā ar daudzu latviešu iesaistīšanos 
darbā Eiropas un pasaules struktūrās. 
No 2005. līdz 2009. gadam biju vēstnieks 
Austrijā un tai apkārtējās valstīs, kur tolaik 
diaspora vēl nebija izveidojusies – tagad 

tā ir kļuvusi spēcīga un aktīva. Sekoja 
gads Valsts protokola vadītāja amatā, tad 
norīkojums uz Sanktpēterburgu Krievijā, 
kur Ģenerālkonsula amatā nostrādāju līdz 
2014. gadam. Te iepazinu latviešu kopienu 
ar ļoti dziļām, spēcīgām saknēm un savu 
pieredzi latvietības uzturēšanā, atšķirīgu 
no tās, kāda ir Rietumu mītnes zemēs. Pēc 
tam sekoja pats interesantākais posms 
manā līdzšinējā diplomātiskajā karjērā – 
četrus gadus biju vēstnieks Indijā, manā 
laikā tika atvērta vēstniecība Deli.

Ko saņēmāt „mantojumā”, stājoties 
diasporas vēstnieka amatā?

Mani priekšgājēji šai amatā paveikuši 
nozīmīgu darbu, kas rezultējies ar 
savstarpējās sadarbības Memoranda ar 
PBLA izstrādi un pieņemšanu. Man klāt 
nācis darbs sakarā ar Diasporas likuma 
pieņemšanu. Turklāt šai laikā diaspora ir 
pilnveidojusies pavisam citādā virzienā, 
pirmām kārtām saistībā ar to, ka vairs 
nav „dzelzs priekškara”, pasaule ir vaļā, 
cilvēki ir ļoti mobili, līdz ar to mainījušies 
darbības akcenti. Ārlietu ministrija ir kļuvusi 
par valsts koordinējošo iestādi diasporas 
jautājumu jomā, tūlīt darbu sāks Diasporas 
konsultātīvā padome. Īstenībā funkcijas jau 
ir iepriekšējās, bet konkrētā darba virzieni ir 
precīzi iezīmēti atbilstoši jaunajai situācijai.

Esmu sekoj is l īdzi  v isam, kas 
notiek diasporas kultūras, izglītības, 
sociālo jautājumu laukā, pēdējos gadus 
ir aktuālizējušies arī ekonomiskās 
sadarbības risinājumi, un te jāmin Pasaules 
latviešu ekonomikas un innovāciju forumi 
(PLEIF), kas šoruden notiks Valmierā, 
kā arī Sportlight Latvia, kuŗš notiks 
maijā Denverā. Esmu pārliecināts par 
to nozīmīgumu un par to, ka jāizmanto 



23

ārzemēs mītošo tautiešu potenciāls, lai tas 
nestu abpusēju labumu.

Nesen Ārlietu ministrijā Latvijas 
Universitātes Diasporas un migrācijas 
pētījumu centra (DMPC) zinātnieki 
iepazīstināja ar kārtējiem savu pētījumu 
rezultātiem, kas liecina, ka sabiedrība 
nav pietiekami informēta par to devumu, 
ko diaspora dod Latvijas kultūrai, polītikai 
un ekonomikai, līdz ar ko ārvalstīs mītošo 
latviešu ieguldījums valsts attīstībā nav 
ne pietiekami apzināts, ne novērtēts. Nav 
arī noslēpums, ka Latvijas sabiedrībā 
„dzīvo” aizspriedumi par „ labākas 
dzīves meklējumos” aizbraukušajiem 
pavalstniekiem.

Minēšu tikai dažus statistikas datus – 
pēc Eurostat aplēsēm, 2017. gadā ārvalstu 
latviešu naudas pārvedumu apjoms 
uz Latviju bija 818 miljoni eiro. Naudas 
transakciju skaita ziņā Latvija ir viena no 
līderēm. Vismaz 30% mājsaimniecību 
saņem emigrējošo tuvinieku financiālo 
atbalstu. Turklāt precīzi nevar aprēķināt 
to financiālo ieguldījumu, ko Latvija 
saņem no diasporas tūrisma, medicīnas 
pakalpojumu izmantošanas utt. Un vēl arī 
vairāk nekā miljons eiro gadā, kas nācis no 
mecenātisma un ziedojumiem.

ALAs nozare Sadarbība ar Latviju 
programmā „Drošais tilts” vien atveda uz 
Tēvzemi 240 tūkstošus dolaru aizvadītā 
gada laikā. Kopsummā 25 gadu laikā 
atvesti gandrīz trīs miljoni eiro daudzbērnu 
ģimenēm, kam grūti materiālie apstākļi. Un 
kur tad vēl Vītolu fonda stipendijas...

Jāpiemin arī tā sauktais nemateriālais 
ieguldījums – jaunas idejas, pieredzes u. 
c., tas, ko zinātnē sauc par „sociālajām 
investīcijām”. Sabiedrība ir labāk jāinformē, 
lai stiprinātu izpratni par to, ka ikviens 
Latvijas pavalstnieks ir vērtība un ir aicināts 
līdzdarboties valsts attīstībā, neatkarīgi no 
tā, kuŗā pasaules malā viņš šobrīd dzīvo. 
Mūsu galvenais uzdevums ir citam citu 
nepazaudēt.

Jūsu pirmais darba brauciens bija uz 
Dublinu, pie Īrijas latviešiem. Šodien esmu 
priecīga jums uzdāvināt tikko iznākušās 
grāmatas „Pētersoni Īrijā” eksemplāru. 
To sarakstījusi Īrijā mītošā rakstniece 
Sandra Bondarevska, lielu ieguldījumu 
tās tapšanā devis viens no jūsu amata 
priekšgājējiem Pēteris Elferts. Grāmata ir 
lielisks apliecinājums tam, kā latvieši pēta 
un kopj tautiešu saknes savā mītnes zemē, 
turklāt atklājot maz zināmus vai pavisam 
nezināmus faktus.

Paldies par šo grāmatu visiem, kas 
piedalījušies tās tapšanā! Būdams Dublinā, 
iegriezos arī Pētersona pīpju veikaliņā... 
Tiekoties ar latviešu kopienas pārstāvjiem, 
redzēju, cik viņi ir dažādi un daudzpusīgi, 
kā cita aiz citas rodas arī latviešu kopienas 
mazajās pilsētās. Sapratu, ka ir vajadzīgs 
piesaistīt cilvēkus, kas viņus pulcē, 
organizē, iedvesmo.

Savulaik, mūsu avīzes slejās izveidojās 
tāds neklātienes dialogs starp ELA 
priekšsēdi Elīnu Pinto un PBLA Kultūras 
fonda priekšsēdi Juri Ķeniņu – Elīna teica: 
„Ar dziesmām un dejām vien valsti nevar 
uzcelt”, Juris atbildēja: „Bet bez dziesmām 
un dejām arī nevar valsti uzcelt”...

Un abiem ir taisnība! Lai nepazaudētu 
jauno paaudzi, vajag dinamiskas, 
aizraujošas aktīvitātes. Bet – mēs nule 
runājām par ievērojamo ekonomisko 
pienesumu. Tātad abas pieejas jau 
sadzīvo, savu laiku dziedam un dejojam, 
savu – čakli strādājam.

Nesen bijāt arī Eiropas Savienības 
valstu kollēgu sanāksmē Bukarestē. 
Izrādās, gandrīz visās zemēs ir vēstnieki 
diasporas lietās.

Ne tikai. Piemēram, Rumānijā, Īrijā 
un Slovēnijā ir Diasporas ministrijas. 
Vēstnieki un ministri dalījās pieredzē, un, 
kā pārliecinājāmies, darbības mechanisms 
visās ir līdzīgs – galvenokārt tiek sniegts 
atbalsts izglītībai un kultūrai, bet katrai 
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valstij ir arī sava specifiskā pieeja. Tā 
Īrija lielu akcentu liek uz tautiešu tūrismu, 
īpaši aicinot savējos no Amerikas apceļot 
dzimto Zaļo salu. Grieķija aktīvi aicina 
aktīvi iesaistīties savas zemes ekonomikā 
slavenus profesorus un uzņēmējus no 
visas pasaules. Mēs visvairāk atbalstām 
Dziesmu un deju svētkus, kas taču ir mūsu 
unikālitāte.

Atgriežoties pie Diasporas likuma 
– tātad tas tika izstrādāts un pieņemts, 
lai ilgtermiņā iestrādātu valsts budžetā 
noteiktu naudas summu diasporas 
atbalstam?

Ne tikai. Protams, financiālie aspekti 
ir svarīgi, bet likums galvenokārt paredz 
tos pamatprincipus, kas saistās ar 
sadarbību starp valsti un diasporu. Ir pieci 
galvenie mērķi: 1) stiprināt diasporas kā 
neatņemamas Latvijas valsts sastāvdaļas 
identitāti jeb piederību Latvijai; 2) nodrošināt 
diasporai iespējas brīvi veidot un stiprināt 
saikni ar Latviju; 3) sekmēt latviešu valodas 
un kultūras saglabāšanu; 4)izstrādāt 
sistēmatisku un precīzu diasporas atbalsta 
polītiku; 5) atbalstīt un veicināt diasporas 
polītisko un pilsonisko līdzdalību Latvijas 

valsts procesos. Nepieciešamība pēc šā 
Likuma radās līdz ar to, ka diaspora ir 
kļuvusi ļoti apjomīga, un diasporas polītika 
valstī bija jānostiprina likuma kārtībā.

Cik cilvēku strādā jūsu birojā? Savulaik, 
kad diasporas vēstnieka institūcija tika 
iedibināta, strādāja Juris Audariņš viens 
pats.

Kā jau te icu,  darba apjoms i r 
palielinājies, šobrīd strādājam divi diplomāti 
un viens līgumdarbinieks, pēc Diasporas 
likuma pieņemšanas, kad nākušas klāt 
papildu funkcijas, pieņemsim darbā vēl 
vienu diplomātu un vienu līgumdarbinieku. 
Tos izraudzīs konkursa kārtā.

Ko vedīsiet ciemakukulī uz ALA 
kongresu?

Pirmkārt, gluži emocionāli, vēlos 
aizvest pateicību par to lielo palīdzību 
ilgu gadu gaŗumā, ko Amerikas latviešu 
kopiena sniegusi Latvijai. Bet galvenais – 
par to nozīmīgo ieguldījumu, ko Amerikas 
latvieši un viņu vadošā organizācija deva 
Latvijas neatkarības atjaunošanā. Otrkārt, 
– aicinājumu tikpat sekmīgi sadarboties 
turpmāk.

Brīvā Latvija – 23-04-2019

10. aprīlī
Latvijas galvenā bibliotēka svin 
simts 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
šo gadu aizvada savas simtgades 

zīmē. Par godu 100 gadu jubilejai 
bibliotēka rīkos vairāk nekā 20 dažādu 
pasākumu. Īstā dzimšanas diena būs 
29. augustā, kad LNB tiks atklāta 
izstāde “Neredzamā bibliotēka”. Izstādē 
gaismā tiks celtas grāmatas, dokumenti 
un citi materiāli, kas sākumā veidoja 
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krājuma pamatu. LNB pētnieki starp 
šķietami nesaistītiem materiāliem 
atraduši kopsakarības. 

Bibliotēkas apmeklētājiem jau ir 
apskatāmas divas citas izstādes – 
“Piecas mājas”, kas stāsta par piecām 
no 38 LNB vēsturiskajām ēkām, un 
krājuma izstāde “Inventārs”. 15. maijā 
LNB tiks atklāta izstāde “Jelgavas 
Stefanhāgeni”, kurā varēs uzzināt par 
Stefanhāgenu izdevniecības drukas un 
grāmatu biznesu pirms 250 gadiem. 
Rudenī izstādi plānots eksponēt arī 
Jelgavā. Vasarā, 18. jūnijā, tiks atklāta 
izstāde “Litogrāfijas jaunība”. Gada 
beigās sadarbībā ar Lielbritānijas 
vēstniecību Latvijā būs skatāma 
izstāde “Nosargāt brīvību”, kuras 
īpašais eksponāts būs no Lielbritānijas 
arhīviem aizgūtais kuģa “Dragon” 
žurnāla oriģināls. LNB tiks rīkotas 
arī vairākas konferences un festivāli, 
Latgales diena, Vislatvijas skaļās 
lasīšanas festivāls. Vakar (9. aprīlī) 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā 
atklāja divas izstādes, kas vēsta par 
bibliotēkas iepriekšējām mājvietām, 
diemžēl darbam nepiemērotās ēkās, un 
liek aizdomāties par priekšmetiem, kas 
līdz šim ir veidojuši un turpina veidot 
bibliotēkas un bibliotekāres tēlu. Ieeja 
– bez maksas. (Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai, autore Antra Gabre)
Gaidot Kārļa Skalbes 150. jubileju, 
klajā nāk viņa «Pasaku» izdevums 

Kārļa Skalbes (1879–1945) literārā 
devuma nozīmīgākā daļa ir viņa 
pasakas: poētiskas un alegoriskas, arī 
trauksmainas un nesavaldīgas, bet allaž 
dzīvi apliecinošas. Gaidot 2019. gada 
novembri – Kārļa Skalbes 150 gadu 
jubilejas mēnesi –, izdevniecībā “Dienas 

Grāmata” klajā laists rakstnieka pasaku 
pilns apkopojums ar literatūrzinātnieces 
Litas Silovas priekšvārdu, informēja 
apgāda pārstāvji. 

Kā atzīmējusi Lita Silova, nereti ar 
citiem žanra meistariem salīdzinātā 
un bieži par pārāku atzītā autora 
ētiskais un estētiskais kodols sakņojas 
tiklab latviskajā, cik pasaules kultūras 
manto jumā.  “Ska lbes pasakas 
saistāmas ar latviešu tautasdziesmu 
fenomenu,  ar  tautasdz iesmām 
raksturīgo krāšņo lakonismu. Jo vairāk 
tāpēc, ka literārā pasaka izrādās īstā 
iespēja pārkāpt pāri parasta stāsta 
tiešumam un vienlaikus neiegrimt 
dzejas specifiskajā poētiskumā. Lasot 
un pārdomājot Skalbes pasakas, ir 
svarīgi atminēties piedzīvojuma un 
situācijas daudznozīmību, iespaidu un 
asociāciju bagātību, kā arī mākslas tēlu 
nosacītību. To, Kārļa Skalbes literāro 
pasaku patiesi iedvesmotas vai dziļi 
aizskartas, kopš 1904. gada mācās 
jau daudzas lasītāju paaudzes. Tas, vai 
izdosies nokļūt Ziemeļmeitas pasaulē, 
nav atkarīgs no ceļojumu biroja 
darbinieku centības, bet to paveiks 
un ietekmēs literatūras piedzīvojums,” 
uzsver Silova. Grāmatas māksliniece 
Katrīna Vasiļevska. [...] (lsm.lv)
Cukura pārapbedīšana – politisks, 
nevis tiesisks lēmums 

Antineai Doloresai Cukurs-Risoto 
un Herberta Cukura piemiņas fondam, 
kas darbojas viņas vārdā, šonedēļ 
vajadzētu saņemt atbildi no Rīgas 
pieminekļu aģentūras. 

Ir pagājis mēnesis – Iesniegumu 
l ikumā noteiktais termiņš, kādā 
jāatbild uz iesniegumu. 11. martā 
Rīgas pieminekļu aģentūra saņēma 
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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

iesniegumu par Antineas kundzes tēva 
Herberta Cukura pārapbedīšanu Rīgas 
Brāļu kapos. Iesniegumam pievienotas 
Nac ionā lo  karav ī ru  b iedr ības, 
Nacionālo partizānu apvienības, Rīgas 
politisko represēto biedrības, Brāļu 
kapu komitejas, Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes un Nacionālo 
bruņoto spēku atsauksmes. 

Būtībā lauvas tiesa darba jau ir 
izdarīta – daudzi viedokļi noskaidroti, 
lai gan Rīgas pieminekļu aģentūras 
vadī tā js  Gunt is  Gai l ī t i s  vakar 
Neatkarīgajai sacīja, ka vajadzīgas 
Ārlietu ministrijas, militāro organizāciju 
un vēsturnieku atsauksmes. Ārlietu 
ministrijas iesaistīšana nozīmē, ka 
H. Cukura pārapbedīšanai Rīgas 
Brāļu kapos tiek gaidīta politiska 
aizmugure, jo tiesisks pamatojums 
ir iegūstams Ģenerālprokuratūras 
lēmumā. Tā pērn izbeidza 2006. gadā 
sākto kriminālprocesu par latviešu 
aviatora Herberta Cukura iespējamo 
līdzdalību ebreju civiliedzīvotāju 
iznīcināšanā Otrā pasaules kara laikā. 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta Sevišķi svarīgu lietu 

izmeklēšanas nodaļas prokurors 
Monvids Zelčs slēdzienā raksta, ka 
H. Cukura darbībās netika konstatēts 
Krimināllikuma 71. pantā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma sastāvs, kā 
arī kriminālprocesā netika noskaidrota 
neviena konkrēta un dzīvi esoša 
persona, par kuras darbībām saistībā 
ar tās iespējamo dalību kādā no 
šādām ebreju tautības civiliedzīvotāju 
masveida iznīcināšanas akcijām būtu 
pamats un nepieciešamība veikt 
turpmāku izmeklēšanu. 

Savukārt Latvijas Valsts prezidenta 
administrācijas Vēsturnieku komisija, 
atbildot uz prezidenta Raimonda 
Vējoņa administrācijas lūgumu dot savu 
slēdzienu, ir nolēmusi atzīt Herberta 
Cukura pārapbedīšanu Brāļu kapos 
Rīgā par «neieteicamu», raksta Latvijas 
Avīze. Šīm lēmumam ir rekomendējošs 
raksturs. Vēsturnieku komisijas rīcībā 
nav nekādu faktu un pierādījumu, kas 
ļautu uzskatīt, ka H. Cukurs būtu kādu 
nogalinājis vai devis pavēli nogalināt, 
taču dienests Arāja komandā, kas 
piedalījās holokaustā Latvijas teritorijā, 
darot viņu morāli līdzatbildīgu, lai arī kā 
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1918.–1920. gada Latvijas Neatkarības 
kara dalībnieks un virsnieks H. Cukurs 
kvalificētos apbedīšanai Brāļu kapos 
Rīgā. 

«Esmu ļoti pateicīga (Monvīdam 
Zelčam – red.), viņš ir drošsirdīgs 
cilvēks,» saka A. D. Cukurs-Risoto. 
Viņa uzsver, ka tēvs 1919. gadā cīnījās 
par brīvību un Latviju un vienmēr 
bija patriots. Situāciju ar tēva pīšļu 
pārapbedīšanu viņa nodēvē par 
locīšanos. «Man ir šausmīgs kauns. 
Kad Brazīlijā man prasīja, ko Latvija 
dara mana tēva aizstāvībai, man nebija 
ko teikt. Mana dēla sieva ir tiesnese, 
viņai es vienmēr slēpu, ka pieprasīju šīs 
lietas izskatīšanu kopš 1992. gada un 
neko nevaru panākt. Man ir šausmīgs 
kauns, ka Latvija neļauj aprakt savu 
dēlu, savu varoni. Bet tagad es esmu 
tēva balss, es cīnos par viņu,» ar 
rūgtumu atzīst H. Cukura meita, kura 
ir pārcēlusies uz dzīvi Latvijā no 
Brazīlijas. 

Rīgas pieminekļu aģentūras vadītājs 
G. Gailītis pašlaik izvairās konkrēti 
pateikt, kad varētu pieņemt lēmumu 
par H. Cukura pārapbedīšanu Rīgas 
Brāļu kapos. «Tas nebūs uz svilpienu. 
Termiņu nekādu nav, un steigas nebūs. 
Ir bijis tā, ka gadiem skata,» viņš noteic. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore 
Antra Gabre)
5. aprīlī
Lietuvas politologs: ko nozīmē 
igauņu prezidentes tikšanās ar 
Putinu

Igauni jas prezidentes Kerst i 
Kaljulaidas iecere šomēnes Maskavā 
tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu abu pārējo Baltijas valstu 
vadītājiem varētu raisīt jautājumus, 

ko Igaunija grib panākt, Lietuvas 
sabiedr iskās ra idorganizāc i jas 
ziņu portālam "Lrt.lt" sacījis Viļņas 
Universitātes Starptautisko attiecību 
un politoloģijas institūta profesors Toms 
Janeļūns.

Ka l ju la idas  p lān i  saņēmuš i 
pretrunīgu vērtējumu gan pašā Igaunijā, 
gan ārpus tās robežām, tomēr portāla 
uzrunātie analītiķi atzinuši, ka šīs 
vizītes patieso nozīmi varēs novērtēt 
tikai pēc tam. Kā izteicies Janeļūns, 
Latviju un Lietuvu varētu interesēt, vai 
šis kaimiņvalsts solis "kaut kādā veidā 
ietekmēs arī visu Igaunijas ārpolitiku, 
vai mēs te kaut ko nepalaižam garām 
neievērotu un kā tas viss izskatās 
kopīgajā Baltijas valstu kontekstā".

Tomēr viņš norādījis, ka "tikai pēc 
vizītes būs redzams, vai tā bija vienkārši 
simboliska, neko nenozīmējoša 
tikšanās, vai tomēr būs kādas reālas 
pārmaiņas ārpolitikā".

Sabiedriskās politikas un vadības 
institūta eksperts Luks Puķelis uzskata, 
ka pati vizīte nekādā ziņā neliecina par 
Baltijas valstu vienotības vājināšanos.

"Tā ir tikai vizīte, kas pati par sevi 
neko nenozīmē. Ja parādītos kaut 
kādi signāli, ka Igaunija, iespējams, 
apsver iespējas mainīt savu attieksmi 
pret Krievijai noteiktajām sankcijām 
vai citiem svarīgiem jautājumiem, tad 
varētu kaut ko runāt, bet šobrīd nē," 
viņš piebildis.

Marta nogalē Igaunijas prezidentes 
kanceleja paziņoja, ka Kaljulaida 
gatavojas 18.aprīlī apmeklēt Maskavu 
darba vizītē, lai atklātu renovēto 
Igaunijas vēstniecības ēku, bet otrdien 
tika pavēstīts, ka šā brauciena laikā 
viņa vēlas arī tikties ar Putinu un 
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Turpinājums 31. lpp.

ka Igaunijas vēstniecība Maskavā 
nosūtījusi Krievijas Ārlietu ministrijai 
oficiālu notu, kurā uzdots jautājums par 
šādas tikšanās iespējamību. Kremlis 
trešdien apliecināja, ka Putina tikšanās 
ar Kaljulaidu tiek gatavota.
Ārlietu komisija: Latvijas Institūtam 
jābūt iespējai piesaistīt papildu 
finanšu resursus un attīstīties

Latvijas Institūtam (LI) ir jāmeklē 
cits statuss, kas institūtam sniegtu 
arī daudz plašākas iespējas piesaistīt 
papildu finanšu resursus, piemēram, 
ziedojumus no Latvijas diasporas 
pārstāvjiem ārzemēs, ceturtdien, 
4.aprīlī, pēc sēdes sacīja Saeimas 
Ārlietu komisijas priekšsēdētāja 
biedrs Ojārs Ēriks Kalniņš. Sēdes 
laikā komisijas deputāti iepazinās ar 
iespējamiem variantiem potenciālām 
izmaiņām LI institucionālajā statusā.

“Ir vienlīdz svarīgi stiprināt Latvijas 
Institūta darbību, kā arī saglabāt tā 
neatkarību. Tāpēc ir nepieciešams 
atrast veidu, kā institūts varētu efektīvāk 
koordinēt Latvijas ārējās informācijas 
telpu, nodrošinot arī vienota Latvijas 
tēla veidošanu. Lai gan institūtam 
daļēji jābūt ar valstisku funkciju, 
tomēr vienlaikus tam ir jākalpo arī kā 
neatkarīgam informācijas sniedzējam, 
tādējādi koordinējot arī ministriju un citu 
aģentūru darbu, kas veicinātu Latvijas 
vienota ārējā tēla izveidi,” norādīja 
O.Ē.Kalniņš.

Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica 
komisijas deputātus informēja, ka 
pašlaik Ministru kabinetā ir iesniegts 
informatīvais ziņojums, atbilstoši kuram 
iezīmēti trīs potenciālie LI attīstības 
virzieni. Pirmais ir LI saglabāt tā esošajā 

statusā jeb ārlietu ministra pārraudzībā, 
palielinot finansējumu, otrais – institūtu 
pārveidot par publisku nodibinājumu, 
pieņemot atsevišķu likumu, bet trešais 
– LI apvienot ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru.

- 5 -
Kā norādī ja  deputāt i  šobr īd 

svarīgākā izšķiršanās ir par to, vai LI 
piešķirt publiskā nodibinājuma statusu 
vai to pievienot valsts institūcijai. 
L I  pārve idošana par  pub l i sku 
nodibinājumu ļautu efektīvāk piesaistīt 
papildu finansējumu, kā arī iesaistīties 
starptautiskās partnerībās. (Saeimas 
Preses dienests)
29. martā
Latvijā atzīmē 15. gadadienu kopš 
iestāšanās NATO 

Piektdien, 29. martā, ar vairākiem 
pasākumiem Rīgā un citviet Latvijā 
tiek atzīmēti 15 gadi kopš mūsu valsts 
iestāšanās Ziemeļatlantijas aliansē, 
kā arī NATO 70. gadskārta, informēja 
Ārlietu ministrijā (ĀM). 

Latvija kopā ar citām topošajām 
dalībvalstīm iestāšanās dokumentus 
Vašingtonā iesniedza 2004. gada 29. 
martā. Savukārt 4. aprīlī NATO svinēs 
pastāvēšanas 70. gadadienu, tādējādi 
iezīmējot 2019. gadu kā NATO jubilejas 
gadu Latvijā un visā aliansē. Atzīmējot 
Latvijas dalības NATO 15 gadus, pie 
Rīgas pils piektdien notika svinīgā 
godasardzes maiņas ceremonija un 
Svētā Gara tornī tika pacelts NATO 
karogs. 

Savukārt ĀM piektdien tiek atklāta 
izstāde “Latvijas dalībai NATO 15”. 
Izstādē apskatāma svarīgāko notikumu 
hronoloģija gan Latvijas ceļā uz 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MAIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 11.00 – Dārza 

svētku dievklapojums un sarīkojums. 
Dievkalpojumā piedalīsies SLVK. 
Pēc dievkalpojuma Dārza svētku 
sarīkojums.

Svētdien, 12. plkst. 10.00 – dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 19. plkst. 10.00 – dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 26. plkst. 10.00 – dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

JŪNIJĀ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Debes-

braukšanas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst. 10. 00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

MAIJĀ
Svētdien, 5. Judy Trumpmanis
Svētdien,12. A.Kristovskis

Svētdien,19. J.Turmanis
Svētdien,26. J.Rīmanis
JŪNIJĀ
Svētdien,2. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MAIJĀ
Svētdien, 5. M.Timermane/A.Zodiņā
Svētdien, 12. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 19. L.Vilciņa/A.Zīda
Svētdien, 26. B.Liberta/R.Hāgens
JŪNIJĀ
Svētdien, 2. L.MacPherson

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

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 mācītāja.

Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
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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 colvinmacpherson@gmail.com 
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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz 

debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri 
baltās drēbēs. Tie sacīja: „Galilieši, ko 
jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? 
Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums 
debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat 
redzējuši debesīs aizejam." (Ap.1:10-
11)

Alleluja! Lai ir slavēts Tas Kungs!
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MAIJĀ

Svētdien, 5. plkst. 9.30 dievkalpojums 
2. svētdienā pēc Lieldienām.

Svētdien, 12. plkst. 9.30 saīsinātais 
dievkalpojums 3. svētdienā pēc 
Lieldienām. Pēc dievkalpojuma 
draudzes gadskārtējā pilnsapulce 
baznīcas zālē.

Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums 

4. svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 26. plkst. 9.30 dievkalpojums 

5. svētdienā pēc Lieldienām.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 5.  Olafs Šics 
Svētdien, 12.   Olafs Šics
Svētdien, 19.  Olafs Šics
Svētdien, 26.   Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 12.  Marita Lipska
Svētdien, 19.  Gundega Zariņa
Svētdien, 26.  Marita Lipska

DRAUDZES PILNSAPULCE
Gadskārtējā mūsu draudzes pilnsapulce 

notiks svētdien, 12. maijā pl. 10.00 
baznīcas zālē.

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz „Latvian 
Unity Congregation” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell St, Strathfield 2135,
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PBLA ziņas
Turpinājums no 28. lpp.

 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365

Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons (02) 9643 1090

NATO, gan esot pilntiesīgai alianses 
dalībvalstij. Ekspozīcijā aplūkojami ĀM 
arhīvā glabātie svarīgākie dokumenti, 
piemēram, uzaicinājums pievienoties 
NATO programmai “Partnerattiecības 
mieram”, 1995. gadā pieņemtie 
Latvijas ārpolitikas pamatvirzieni līdz 
2005. gadam, kas tika apstiprināti ar 
balsojumu Saeimā un kuros integrācija 
Eiropas Savienībā un NATO tika 
noteikti kā galvenie uzdevumi, kā arī 
protokols pie Ziemeļatlantijas līguma 
par Latvijas pievienošanos NATO. [….] 
(LSM.lv)
28. martā
Mariss Jansons saņems Herberta 
fon Karajana balvu 

Izcilais datviešu diriģents Mariss 
Jansons aprīlī Zalcburgas Lieldienu 
festivāla ietvaros saņems Starptautisko 
Herberta fon Karajana balvu, kas pirmo 
reizi tika pasniegta 2017.gadā par 
godu Zalcburgas Lieldienu festivāla 50. 
jubilejai. Balvu ik gadu piešķir mūziķim, 
kura izcilie mākslinieciskie sasniegumi 
guvuši pasaules atzinību. 2017.gadā to 
saņēma pianists un komponists Daniils 
Trifonovs, 2018.gadā - čelliste Sola 
Gabeta. 

Mar iss Jansons i r  v iens no 

nedaudzaj iem di r iģent iem,kura 
muzikālais mentors bija 20. gadsimta 
izpildītājmākslas leģenda, diriģents 
Herberts fon Karajans (1908–1989). Abi 
mūziķi pirmo reizi satikās 1968.gadā, 
kad Karajans un Berlīnes filharmoniķi 
viesojās Padomju Savienībā. Jansons 
bi ja jaunākais starp divpadsmit 
studentiem, kas papildinājuši savas 
prasmes Karajana meistarklasēs. 1971.
gadā Jansons ieguva godalgotu vietu 
Starptautiskajā Herberta fon Karajana 
fonda diriģentu konkursā Berlīnē. “Šī 
balva ir kā sava veida apļa noslēgums,” 
notikumu komentēja Mariss Jansons. 

Šovasar Mar iss Jansons un 
Bavārijas Radio simfoniskais orķestris 
sniegs divus koncertus Latvijā, atklājot 
mūzikas festivālu "Rīga Jūrmala": 
19. jūlijā Latvijas Nacionālajā opera 
skanēs Ž. Sibēliusa, S. Prokofjeva 
un R. Štrausa mūzika, solists būs 
pasaulslavenais vijolnieks Julians 
Rahlins. 21. jūlija koncerta programmā 
iekļauti R. Štrausa, L. van Bēthovena un 
J. Brāmsa opusi, solists – leģendārais 
pianists Rūdolfs Buhbinders. 

Jau vēstīts, ka mūzikas festivāls 
"Rīga Jūrmala" notiks no 19. jūlija līdz 
1. septembrim, piedāvājot 20 koncertus 
Rīgā un Jūrmalā ar pasaules labāko 
orķestru un solistu piedalīšanos. (LSM.
lv)
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’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.

As predicted, April has been a quiet month. The main event was Easter with 
egg painting, hunting and consuming. Hopefully, rather than relying on just the 
chocolate variety, everyone tried their hand in colouring some eggs the traditional 
Latvian way with onion skins. It can be quite a good stress relief therapy! 

The Sydney Latvian Theatre has been busy a couple of times every week with 
rehearsals for their up-coming show Kabarē de Rīga. Three of the cast members 
live in Melbourne, so on two weekends they came up to Sydney for intensive 
rehearsals. Some of the photos from those rehearsals can be seen in this Ritums.

Kabarē de Rīga, Sunday 5th May, 3 p.m. and  
Sunday 2nd June, 2 p.m.

Rīga is one of the culture capitals of Europe, and it's location, halfway between 
Berlin and Moscow put it at the crossroads of everything that was going on in 
Northern Europe between the two world wars. Latvia had fought for, and gained, 
her independence. It was time to experience the high life in Rīga and Rīga's top 
hotel, the Hotel de Rome.

Recounting his memoirs, Alexander, a waiter at the hotel, takes us back to the 
1920's and 30's, to enjoy the sights, the music, the dances, and the songs of that 
time. You don't need to understand Latvian to enjoy the music and the atmosphere 
of that bygone era.

Kabarē de Rīga will first tour Sydney, Melbourne and Adelaide in May and June 
of this year, before embarking on a tour of 12 cities in Latvia in July and August, 
as part of Latvia's ongoing Centenary celebrations. 
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